TILAUSVAHVISTUS 6.11.2019
Pekka Sallinen
Sähköseniorit
pekka@sallinen.eu
puh. 041-453 4068
SÄHKÖSENIORIT – KEVÄTMATKA VERONA - GARDA-JÄRVI – DOLOMIITIT TOUKOKUUSSA 2020
Vahvistamme ryhmällenne matkapalveluita seuraavasti:
Ajankohta:

11. – 15.5.2020, maanantai-perjantai, 5 pv, 4 yötä

Lentoaikataulut:

ma 11.5.
AY 1751
Helsinki-Milano
pe 15.5.
AY 1756
Milano-Helsinki
AY =Finnair. Aikataulu sitoumuksetta.

08.00 – 10.05
19.00 – 22.55

Majoitus:

Koko matkan ajan Hotel Firenze Best Western
Corso Porta Nuova, 88, 37122 Verona
http://www.verona-hotelfirenze.com/

****

Hyvä sijainti kaupungin keskustassa. Huoneissa ilmastointi, maksuton Wi-Fi,
kahvinkeittomahdollisuus.

(emme vastaa yhteistyökumppaniltamme saamista tiedoista).
Matkapaketin hinta

1480 e/hlö, vähintään 21 maksavaa osallistujaa (hinta nousee hieman jos
määrä alittuu)

Hintaan sisältyy
•
•
•
•
•
•
•

edestakaiset Finnairin lennot reittivuoroilla Helsinki-Milano turistiluokassa
1 kpl/23 kg kirjattua matkatavaraa, 1 kpl/8 kg käsimatkatavaraa
4 yön majoitus Veronassa Firenze Best Western-hotellissa jaetussa kahden
hengen huoneessa
hotelliaamiainen
ohjelmassa mainitut ateriat (ilman ruokajuomia), retket suomeksi
opastettuna, kuljetukset
suomenkielinen opas mukana
Veronan turistivero
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Lisämaksusta
•

kahden hengen huone yhden käyttöön 280 e/hlö/4 yötä

Hintaperuste ja matkaehdot
Tarjouksemme perustuu 29.10.2019 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.
Tarjouksessa mainittu hinta edellyttää vähintään 21 matkustajaa. Matka
voidaan kuitenkin toteuttaa vähintään 10 maksavan matkustajan ryhmänä,
jolloin pidätämme oikeuden hinnan tarkistukseen.
Maksuehdot
•
•

varausmaksu 500 e/hlö 2 viikon sisällä ilmoittautumisesta, kuitenkin
28.2.2020 mennessä
loppumaksu erääntyy 45 vrk ennen lähtöä = 27.3.2020

Peruutusehdot
Peruutuskulut ovat 500 e/hlö varausmaksun suorituksen jälkeen, kunnes
• 27.3. – 9.4. välillä peruutuskulu on 50 % matkan kokonaishinnasta
• 9.4. jälkeen kulut ovat 95% kokonaishinnasta / hlö.
Muutosehdot

Nimenmuutokset lipunkirjoituksen jälkeen 100 e/muutos, nimenkorjaus 60
e/korjaus. Liput kirjoitetaan viimeistään 7 pv ennen lähtöä.

Alustavat varaukset

Ryhmälle on alustavasti varattuna 24 lentopaikkaa sekä hotellista 12 kahden
hengen huonetta.

Nimitiedot

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).
Erikoisruokavaliot, kuten gluteeniton ja laktoositon ruokavalio eivät ole
välttämättä muualla niin tunnettuja kuin meillä Suomessa ja
erikoisruokavaliotuotteiden saanti voi olla rajoitettua. Allergioista tai
ruokavaliosta johtuvia erikoisaterioita emme valitettavasti
pysty takaamaan. Erikoisruokavaliotoiveesta kannattaa kuitenkin ilmoittaa
majoituslistan yhteydessä etukäteen.

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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Vastuullinen matkanjärjestäjä
Kyseessä on matkapaketti; vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkavekka –
TravelCo Nordic A/S. Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä
Matkavekan lisä- ja 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 Nordic A/S on täysin vastuussa koko
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.
• Lisäksi yritys TravelCo Nordic 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).

Ystävällisin terveisin

Matkavekka

Anne Kantanen
Ryhmämyynti
puh. 020 120 4933 (ma-pe 9-16)
anne.kantanen@matkavekka.fi
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