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FISKARS, TYTYRIN KAIVOS, HANKO JA MUSTION LINNA

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme ryhmällenne seuraavaa matkapakettia:
Matka-aika

21.-22.4.2020

Matkakohde

Fiskars, Tytyrin kaivosmuseo, Raasepori (Tammisaari) ja Hanko

Ryhmän koko

30 - 40 henkilöä

Matkan hinta

Scandic Siuntion kylpylä
175 euroa/hlö, jos 40 lähtijää
180 euroa/hlö, jos 35 lähtijää
189 euroa/hlö, jos 30 lähtijää
Hotelli Sea Front Tammisaari (huom. vain 14 huonetta ja kuljettajan huone)
209 euroa/hlö, jos 28 lähtijää

Hinta edellyttää

Matkan hinta edellyttää vähintään yllä olevat lähtijämäärät.

Hintaan sisältyy

-bussikuljetus Pohjolan Matkan bussilla ohjelman mukaan
-majoitus Siuntion kylpylässä tai Hotelli Sea Frontissa Tammisaaressa kahden hengen huoneissa aamiaisella
-Siuntion kylpylässä sisältyy uima-altaan ja asiakassaunojen käyttö
-aamupala Vierumäen Matkakeitaassa
-sisäänpääsy ja opastettu kierros Tytyrin kaivosmuseossa
-opastettu kierros Fiskarsin ruukin alueella
-lounas ravintola Kuparipaja Fiskarsissa (runsas salaatti pöytä ja ja yksi pääruoka)
-opastettu kaupunkikierros Raaseporissa kesto 1 h
-opastettu kierros Hangossa kesto 1 h 30 min
-kotiruokalounas ravintola Smörmagasinet Hangossa
-sisäänpääsy ja opastettu kierros Mustion linnan museossa
-kahvi ja säpylä paluumatkalla Vierumäki Matkakeidas
Ryhmäetuna 1 vapaa matka kahden hengen huoneessa.

Lisämaksusta
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-Yhden hengen huonelisämaksu 35 euroa Siuntion kylpylässä.
-Sea Frontissa niin vähän huoneita, että yhden hengen huonetta ei voida tarjota.
-illallinen Siuntion kylpylässä 30 euroa/hlö
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Liitteenä.

Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Varaukset

Ryhmällenne on varattu Siuntion kylpylästä 20 huonetta ja kuljettajan maja.
Sea Front hotellia en ole vielä varannut, kun huoneita oli niin vähän.

Hotellit

Siuntion kylpylä Siuntiossa tai Hotelli Sea Fron Tammisaaressa.

Maksuehdot ja laskutus

Matkasta loppusuoritus 4 viikkoa ennen matkaa. Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisää 6 €/varaus. Jos lähetämme ryhmällenne kertalaskun, emme peri erillistä laskutuslisää.

Peruutukset

Matkalla ei ole kulutonta peruutusoikeutta 20.3.2020 jälkeen.

Matkavakuutus

Suosittelemme matkavakuutusta, jossa on riittävä peruutusturva.
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen ja matkavakuutukseen löytyy yleisistä matkapakettiehdoista.

Henkilötietojen luovutus

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.

Matkapaketin kuluttajansuoja
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302
tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja
koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka 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.
Lisätietoja

Tarjouksemme hinnat perustuvat tämän hetkisiin hintatietoihin. Pidätämme
oikeuden tarvittaessa hintatarkistuksiin.
Toivomme tarjouksen sopivan ryhmällenne ja olemme puolestamme valmiita
neuvottelemaan kaikista tarjoukseen liittyvistä asioista.

Ystävällisin terveisin,
Pohjolan Matka
Liisa Kovanen
Ryhmämyyntipäällikkö
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