PALAUTUMISEN JA VOIMAANTUMISEN RETRIITTI
Lähde palautumaan henkeäsalpaavan kauniiseen Grazaleman kylään, Sierra de Grazaleman
luonnonpuistoon. Hotellin rauhallinen sijainti takaa palautumisen. Lähimpään kylään on matkaa 5km
(Grazalema) ja lähimpään kaupunkiin 20km (Ronda). Hotellin alueella on pieni eläinfarmi sekä luomu
puutarha, minne järjestetään hotellin toimesta vierailuja päivittäin. Hotellin välittömästä läheisyydestä alkaa
eripituisia patikointireittejä, Grazalema onkin tunnettu vaelluksesta, luonnosta ja erityisesti Andalucian
kasvilajeista sekä linnuista.

Rentovillan johdolla tarjolla aamuisin herättävää aurinkojoogaa ja iltaisin hellittämisen joogaa. Päivät
täyttyvät rentouttavilla ja kehoa avaavilla kehonhuoltotunneilla, luonnossa patikoimalla sekä
hyvinvointiluennoilla. Viikon erityiskohteena jalkaterien hoito ja lihaskalvojen huolto. Helpot meditaatiohetket
ja hengitysharjoitukset mahdollistavat keholle rauhan ja jännityksistä irti päästämisen. Valitse mieluisimmat
osiot ja nauti.
Mottomme on: Sen minkä teet kehollesi, teet myös mielellesi. Ja sen minkä teet mielellesi, teet kehollesi.

Ohjaajat: Ingrid Sepp, joogaopettaja ja meditaatio-opettaja ja Jaana Heiskanen, joogaohjaaja,
FasciaMethod-ohjaaja, Footbic-ohjaaja ja TRE-ohjaaja.

Matka-aika

16. – 23.10.2020 (6 yötä)

Matkakohde

Grazalema, Espanja

Ryhmän koko

10-40 henkilöä

Lentoaikataulut

16.10
16.10
23.10
23.10

Majoitustiedot

Hotelli Fuerte Grazalema **** 4 / Baldio de las Alamillos, 11610 Grazalema

Oulu
Helsinki
Malaga
Helsinki

Helsinki
Malaga
Helsinki
Oulu

1840 – 1940
2050 – 0025 (17.10)
0115 – 0645
0810 – 0910

Hotelli sijaitsee rauhallisella paikalla kauniissa Sierra de Grazaleman luonnonpuistossa.
Lähimpään kylään on matkaa 5km (Grazalema) ja lähimpään kaupunkiin 20km (Ronda),
jossa kannattaa ehdottomasti vierailla yhtenä päivänä. Lentokentälle on matkaa 88km.
Hotelissa on 77 huonetta. Kaikissa huoneissa on parveke, joista on henkeäsalpaavat
näkymät luonnonpuistoon. Huoneissa on myös ilmastointi, tv, minibaari, WiFi yhteys,
kylpyhuone ja hiustenkuivaaja.
Hotellissa on uima-allas ja poreamme, ravintola ja kaksi baaria. Kaikissa voit nauttia
samaan aikaan upeista näköaloista luonnonpuistoon. Hotellin alueella on pieni eläinfarmi
sekä luomu puutarha, minne järjestetään hotellin toimesta vierailuja päivittäin.
Lisämaksusta voit osallistua myös hotellin järjestämille kokkauskursseille, flamenco
tunneille tai Sangria ja Gazpacho kursseille.
Hotellin välittömästä läheisyydestä alkaa eripituisia patikointireittejä, Grazalema onkin
tunnettu vaelluksesta, luonnosta ja erityisesti Andalucian kasvilajeista sekä linnuista. Voit
myös lisämaksusta lähteä hevosvaellukselle, kanotoimaan tai kiipeilemään.

Hintaan sisältyy
-

Lennot Finnairin reittikoneella turistiluokassa
Majoitus jaetussa 2hh 6 yötä, paluupäivänä huoneet saa pitää iltaan saakka
Aamiaiset hotellissa
Edestakaiset lentokenttäkuljetukset Espanjassa
Verot ja viranomaismaksut
1 matkalaukku 23kg ruumaan + 8kg käsimatkatavara /hlö
Retriitin laadukas ohjelma Rentovillan johdolla

Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 10 matkustajaa.
Huom! Tämä on räätälöity matka teidän ryhmällenne, joten oppaan palveluita ei ole
saatavilla kohteessa.
Matkan hinta

1590 € / henkilö
Alennus Helsingistä lähtevälle -110e/hlö.
Laskutuslisä 15 euroa / lasku sähköpostiin tai 20 euroa / lasku kirjepostina lisätään
matkan hintaan.

Lisämaksusta

Huone yhden hengen käyttöön +280€.
Puolihoitolisä +170e/hlö/viikko sisältäen buffet illallisen ja kivennäisveden ruokajuomana.
Illallinen tarjoillaan klo 20-22.30.

Ilmoittautumiset

Oulun Matkatoimistoon
myynti@oulunmatkatoimisto.fi
08-336900
Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa. Ensimmäinen virallinen etunimi ja
sukunimi riittävät.

Matkustusasiakirjat

Matkalla tulee olla voimassa oleva passi (EU-alueen sisäisillä matkoilla EU-kansalaisille
riittää myös poliisin myöntämä virallinen henkilökortti). Jokaisella matkustajalla, myös
lapsilla on oltava oma henkilökohtainen passi. Suosittelemme, että passi on voimassa
vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Nämä määräykset koskevat Suomen kansalaisia.

Matkan maksaminen

Ennakkomaksu 800e/hlö 27.4.2020. Loppumaksu 24.8.2020.

Muutos ja peruutusehdot

Peruutusehdot: Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
- 28.4. – 27.7.2020 välillä, peruutuskuluina pidätetään 600e/hlö
- 28.7. – 24.8.2020 välillä, peruutuskuluina pidätetään 800e/hlö
- 25.8. – 10.9.2020 välillä, peruutuskuluina pidätetään 1100e/hlö
- 10.9.2020 jälkeen, peruutuskuluina pidätetään 97% matkan hinnasta
Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 10 matkustajaa.
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 lentolippujen lipunkirjoitukseen saakka. Sen jälkeen
perimme toimistokulun, jonka lisäksi mahdolliset yhteistyökumppanin perimät
muutoskulut.

Matkaliput ja ohjelma

Matkaohjelma ja matkaliput toimitetaan sähköpostilla noin 3vk ennen matkan alkua.

Lisätietoja

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu
matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EUoikeuksia. Yritykset Oulun Matkatoimisto Oy ja agentti ovat 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 ja viranomaisille sekä EU/ETA maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n
tietosuojalain periaatteita.
Lisätietoja Ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi, rokotuksista www.thl.fi,
lentomatkustamisesta ja pakkausohjeet www.finavia.fi. Suosittelemme myös
matkustusilmoituksen tekoa https://matkustusilmoitus.fi

Matkaterveisin,
OULUN MATKATOIMISTO OY

RENTOVILLA

Henna Tauriainen

Jaana Heiskanen

Kirkkokatu 11 A 9
90100 Oulu
044 774 0031
henna.tauriainen@oulunmatkatoimisto.fi

040 5386905
jaana@rentovilla.fi

