Ulla Virrankoski

28.2.2019

PILATES- JA ASAHIMATKA TENERIFFALLE
Meillä on ilo vahvistaa seuraavaa:
Matka-aika

28.11. – 5.12.2019 (7 yötä)

Matkakohde

Puerto de la Cruz, Teneriffa

Ryhmän koko

30 henkilöä

Lentoaikataulut

Oulu
Teneriffa etelän kenttä

Teneriffa etelän kenttä
Oulu

0800 – 1245
1335 – 2220

Hintaan sisältyy
-

Lennot Norwegianin reittilennoilla turistiluokassa
Majoitus jaetussa yksiössä 7 yötä
Aamiaiset hotellissa
Lentokenttäkuljetukset kohteessa
Verot ja viranomaismaksut
2 matkalaukkua a´20kg ruumaan + 10kg käsimatkatavara /hlö
Ulla matkanjohtajana matkalla mukana

Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 20 matkustajaa.
Huom! Tämä on räätälöity matka teidän ryhmälle, joten oppaan palveluita ei ole
saatavilla kohteessa.
Matkan hinta

893 € / henkilö

Lisämaksusta

Muita lisäpalveluja (retkiä, opastuksia, ruokailuja) varaamme toiveidenne mukaan.
1hh lisämaksu 267e.
Ullan Pilates ja Asahi aamupäivällä hotellin puutarhassa. Tunnit eivät sisälly matkan
hintaan, yksi tunti ohjattua liikuntaa maksaa 5 €, maksu kotimaassa matkan jälkeen.

Majoitustiedot

Hotelli Parque Vacational Eden *** / Calle Francia 8, Puerto de la Cruz
Parque Vacacional Eden sijaitsee Pohjois-Teneriffan suositulla Puerto de la Cruzin
alueella. Sen lisäksi, että hotellilla on oma suuri puutarha, sijaitsee se myös kauniin ja
suuren Taoron puiston (Parque Taoro) vieressä, joten otollisia pilatespaikkoja on
lähettyvillä monta, samaten kuin myös hyvät lenkkeilymaastot. Hotellissa on kaksi uimaallasta, joista toinen on lämmitetty. Lisäksi löytyy aktiviteettia, tennistä, pöytätennistä,
petankia ja minigolffia (lisämaksusta).

Hotelli koostuu kahdesta rakennuksesta. Huoneet on uusittu 2014 ja niissä kaikissa on
parveke, kylpyhuone, keittosyvennys, lisämaksullinen tallelokero ja tv.

Hotellista on kävelymatkaa Puerto de la Cruzin keskustaan ja uimarannalle noin 15
minuuttia, paluumatkalla ylämäkeä. Hotelli tarjoaa myös ilmaisen bussikuljetuksen
muutaman kerran päivässä maanantaista lauantaihin.

Matkan maksaminen

Ennakkomaksu 400e/hlö 27.5.2019. Loppumaksu 3.10.2019.

Muutos ja peruutusehdot

Peruutusehdot: Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
- 28.5 – 25.6, pidätetään toimistokuluina 100e/hlö
- 26.6 – 16.9, pidätetään 400e/hlö
- 17.9 – 3.10, pidätetään 60 % matkan hinnasta
- 4.10 – 21.10, pidätetään 80 % matkan hinnasta
- 22.10 jälkeen, pidätetään 97 % matkan hinnasta
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.

Laskutus

Perimme laskutuslisää 15 euroa / lasku sähköpostiin tai 20 euroa / lasku kirjepostina.

Ilmoittautumiset

13.5.2019 mennessä Oulun Matkatoimistoon
08-336 900 tai myynti@oulunmatkatoimisto.fi
Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa. Ensimmäinen virallinen etunimi ja
sukunimi riittävät.

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
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. Useimmat maat edellyttävät, että passi on
voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Espanjan Teneriffalle riittää matkan
ajan voimassaoleva passi tai yllämainittu henkilökortti. Nämä määräykset koskevat
Suomen kansalaisia.

Matkaterveisin,
OULUN MATKATOIMISTO OY
Henna Tauriainen
Kirkkokatu 11 A 9
90100 Oulu
044 774 0031
henna.tauriainen@oulunmatkatoimisto.fi

