OOPPERAMATKA HELSINKIIN

Matka-aika

VARAUSVAHVISTUS
25.9.2018

1. – 2.2.2019 (1 yö)
Alustavat aikataulut (muutokset mahdollisia, pidätetään oikeus muutoksiin):
Perjantai 1.2.2019
Junamatka Oulu-Helsinki klo 8.35–14.44
Oulun Musiikkijuhlien vierailukonsertti G Livelab klo 19
Lauantai 2.2.2019
Jää-ooppera Suomen Kansallisoopperassa klo 14
Junamatka Helsinki-Oulu klo 18.14–00.05.

Matkakohde

Helsinki

Ryhmän koko

50 henkilöä

Hintaan sisältyy
-

Junamatka Oulu-Helsinki-Oulu omassa junavaunussa istumapaikoin
Mennessä junamatkalla lounas ja palatessa iltapala
Majoitus Radisson Blu Plaza hotellissa jaetussa 2-hengen standard huoneissa 1 yö
Aamiaiset hotellissa
1.2 G Livelab liput
2.2 Ooppera ”Jää” liput

Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 50 matkustajaa.
Matkan hinta

353 € / henkilö
Laskutuslisä 10€ / lasku lisätään matkan hintaan.
Eläkeläisille -10 € alennus (pyydettäessä todistettava).

Lisämaksusta

Huone yhden hengen käyttöön 51e.

Ilmoittautumiset

Oulun Matkatoimistoon, Kirkkokatu 11 A 9, 90100 Oulu
Puh. 08- 336 900
myynti@oulunmatkatoimisto.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsemme matkustajien nimet, kotiosoitteen,
sähköpostin, kännykkänumeron sekä mahdolliset erikoisruokavaliot.

Matkan maksaminen

Ennakkomaksu 50e/hlö 1.10.2018. Loppumaksu 13.12.2018.

Muutos ja peruutusehdot

Peruutusehdot: 1.10.2018 jälkeen peruutuskulut ovat 50e/hlö, 13.12.2018 jälkeen 98 %.
Laskutuslisää ei palauteta.
Jos seurueen jäsen peruu matkansa, perimme majoituksen vajaakäyttökulut
peruuttajalta.
Suosittelemme kattavaa matkustajavakuutusta matkalle. Matkavakuutus suositellaan
voimaan otettavaksi heti ensimmäisen maksusuorituksen yhteydessä.
Ennakkomaksulla asiakas hyväksyy matkan tiedot ja ehdot.
Nimenmuutokset ovat kuluttomia loppumaksun eräpäivään saakka.

Lisätietoja

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu
matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EUoikeuksia. Yritykset Oulun Matkatoimisto Oy on täysin vastuussa koko matkapaketin
asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Oulun Matkatoimisto Oy on hankkinut

lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy
matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksistä tulee
maksukyvyttömiä. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä
oikeuksista annetaan nettisivuillamme
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html
Kyseessä on valmismatka, johon sovelletaan erityisehtoja. Oulun Matkatoimiston
valmismatkojen lisä- ja erityisehdot ovat nähtävissä nettisivuillamme
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html
Jos teillä ei ole mahdollisuus tutkia ehtoja nettisivuiltamme, voitte tiedustella ehtoja
toimistostamme.
Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen tekemisen jälkeen korottaa ja vastaavasti
velvollisuus alentaa sovittua hintaa (YME 8). Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle
viimeistään 20vrk ennen matkan alkua.
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan
EU:n tietosuojalain periaatteita.

Matkaterveisin,
OULUN MATKATOIMISTO OY
Kirkkokatu 11 A 9
90100 Oulu
08-336 900
myynti@oulunmatkatoimisto.fi

