MATKATARJOUS 6.11.2018
Pekka Sallinen
pekka@sallinen.eu
puh. 041-4534068

SÄHKÖSENIORIT RANSKAN RIVIERALLE KESÄLLÄ 2019
Kiitämme yhteydenotostanne ja tarjoamme matkaa Ranskaan seuraavasti:
Ajankohta:

27.8 – 1.9.2019, tiistai - sunnuntai, 6 pv, 5 yötä

Lentoaikataulut:

ti 27.8.
AY 1601
Helsinki-Nizza
su 1.9.
AY 1602
Nizza-Helsinki
AY =Finnair. Aikataulu sitoumuksetta.

Majoitusehdotus:

Hotel Ellington Nice Centre 4****
25 Boulevard Dubouchage 06000 NICE
www.ellington-nice.com

08.05 – 10.25
20.30 – 00.45 ma

Charmikas Ellington Hotel sijaitsee Nizzan keskustassa, lähellä Nice Etoilen
kauppakeskusta ja pääostoskatua, noin 10 minuutin kävelymatkan päässä
kuuluisalta Promenade des Anglais’lta, vanhasta kaupungista ja sen
kukkatorilta. Kodikkaat ja viihtyisät oleskelutilat (lounge) sekä jazzy ambiencetyylinen baari (Happy Hour joka päivä klo 18-20), joka avautuu terassille ja
josta löytyy myös ilmainen Wi-Fi- internetyhteys.
Kaikissa huoneissa on kylpyhuone kylpyammeella, hiustenkuivain, ilmainen
kahvi- ja teetarjotin, pullo mineraalivettä huoneissa saavuttaessa,
taulutelevisio satelliittikanavin, ilmainen langaton internetyhteys, ilmastointi,
minibaari ja tallelokero. Savuttomat huoneet ovat saatavissa pyydettäessä.
Hotellissa on kolme huonekategoriaa: classic (pienet huoneet, moderniin
tyyliin sisustetut huoneet), deluxe (sisustettu moderniin tyyliin, kylpytakki ja
kylpytossut, ) ja executive (sisustettu moderniin tyyliin, ja Nespresso kahvinkeitin).
Hotellissa on kokoushuoneita sekä parkkipaikkoja parin minuutin
kävelymatkan päässä hotellilta. Hotellin sisäänkäynnin yhteydessä on portaita.
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Matkapaketin hinta

1598 e/hlö (vähintään 31 osallistujaa)
1620 e/hlö (vähintään 29 osallistujaa)
1750 e/hlö (vähintään 21 osallistujaa)

Maksuehdot
•
•
•

varausmaksu 80 e/hlö 28.12.2018 mennessä
2. varausmaksu 350 e/hlö 26.4.2019
loppumaksu erääntyy 45 vrk ennen lähtöä = 12.7.2019

Peruutusehdot
Peruutuskulut ovat 350 e/hlö varausmaksun suorituksen jälkeen, kunnes
• 12.7.-7.8.2019 jälkeen kulut ovat 50 % matkan kokonaishinnasta
• 7.8. jälkeen kulu on 95% kokonaishinnasta
Hintaan sisältyy
•
•
•
•
•
•

Finnairin lennot reittivuoroilla Helsinki-Nizza turistiluokassa
1 kpl/23 kg kirjattua matkatavaraa, 1 kpl/8 kg käsimatkatavaraa
5 yön majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa
hotelliaamiaiset
kaikki ohjelmaan merkityt retket (kuljetukset, sisäänpääsyt, ateriat
ravintolaehdotuksin)
suomenkielinen opas ohjelman ajan

•

yhden hengen huone 430 e/hlö/5 yötä

Lisämaksusta

Hintaperuste ja matkaehdot
Tarjouksemme perustuu 30.10.2018 vallinneisiin tietoihin, aikatauluihin,
hintatasoon ja valuuttakurssiin, joiden muuttuessa ennen sopimuksen
päättämistä, pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. Sopimuksen
solmimisen jälkeen hintaa voidaan muuttaa julkisten viranomaismaksujen,
verojen, polttoainekorotusten ja valuuttakurssien muuttuessa. Matkaan
sovelletaan yleisten matkapakettiehtojen sekä Matkavekan lisä- ja
erityisehtojen määräyksiä ja matkan erityisluonteen vuoksi myös tässä
tarjouksessa mainittuja maksu-, muutos- ja peruutusehtoja. Sopimus syntyy,
kun tarjouksessa mainittu varausmaksu on suoritettu.
Muutosehdot

Nimenmuutokset lipunkirjoituksen jälkeen 100 e/muutos. Liput kirjoitetaan
viimeistään 7 pv ennen lähtöä.

Alustavat varaukset

Ryhmälle on alustavasti varattuna 34 lentopaikkaa sekä hotellista 17 kahden
hengen huonetta. Opas on varattuna; ei vierailukäyntejä eikä aterioita.

Osallistujaluettelo

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn suosituksen mukaan oikea tapa
tallentaa matkustajan nimi lentovaraukseen on passin konekielisen
(henkilötietosivun alaosassa olevan) nimenkirjoitusasun mukaan. Tällöin
etunimen tulee olla oikea ensimmäinen etunimi (ei kutsumanimi, jos se on eri
kuin ensimmäinen etunimi).

Matkadokumentit

Suomen kansalaiset tarvitsevat matkalla voimassa olevan passin tai kuvallisen
henkilöllisyystodistuksen. Muiden maiden kansalaisten tulee itse tarkistaa
dokumenttien tarpeellisuus kohdemaan viranomaisilta.
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Ryhmät ja ryhmänkerääjän vastuu
Ryhmänkerääjä/matkanjohtaja on ryhmäänsä kuuluvien matkustajien
yhdyshenkilö, jollei muuta ole sovittu. Yhdyshenkilöllä on oikeus sopia
matkajärjestelyistä Matkavekan kanssa matkustajia sitovasti. Ryhmällä on
omat maksu- ja peruutusehtonsa, jotka yhdyshenkilö saa varauksen
yhteydessä. Ryhmämatka voidaan sopia sidottavaksi tiettyyn vähimmäis- ja/tai
enimmäismatkustajamäärään, josta poikkeaminen voi vaikuttaa matkan
toteuttamiskelpoisuuteen ja/tai hinnoitteluun. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että
ryhmän jäsenet saavat tiedon matkaehdoista ja muista sovituista asioista.
Yhdyshenkilö vastaa myös siitä, että ryhmän jäsenten nimet ja muut tarvittavat
tiedot ovat oikein. Matkamyyjä ilmoittaa ryhmäehdot matkustajien
yhdyshenkilölle ryhmää varattaessa. Ryhmänkerääjä/matkanjohtaja toimii
ryhmän yhdyshenkilönä myös matkan aikana.
Vastuullinen matkanjärjestäjä
Kyseessä on matkapaketti; vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkavekka TravelCo A/S. Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matkavekan lisäja erityisehtoja sekä tässä tarjouksessa mainittuja maksu-, muutos- ja
peruutusehtoja, www.matkavekka.fi/matkaehdot
Lain edellyttämät velvoitteet
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen
ja varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille
sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä
sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.
• Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU)
2015/2302 tarkoitettu matkapaketti
• Näin ollen Sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EUoikeuksia. Yritys TravelCo A/S on täysin vastuussa koko matkapaketin
asianmukaisesta toteuttamisesta.
• Lisäksi yritys TravelCo A/S on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn
suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin,
turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee
maksukyvytön.
• Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä
oikeuksista www.matkavekka.fi/vakiotietolomake/

Kehotamme ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen
ajoissa (heti kun varausmaksu on suoritettu).
Tarjous on voimassa 23.11.2018 asti. Pyydän tähän mennessä ilmoittamaan,
onko tarjouksemme hyväksytty vai oletteko päätyneet toisenlaiseen
ratkaisuun. Vahvistamattomat alustavat varaukset perutaan tämän päivän
jälkeen.
Ystävällisin terveisin
Matkavekka
Tuula Toura
Ryhmämyynti, puh. 020 120 4083 (ma-pe 9-16) tuula.toura@matkavekka.fi
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