Matkanjohtajana toimii PDG Niko Niemi
Puh 040 501 9362
nikoniemi@hotmail.com

ROTARYMATKA Saksa, Hampuri
Aika: 1.-6.6.2019, lauantai-torstai, 5 yötä
Määrä:

15-40 matkustajaa

Lentoaikataulut (sitoumuksetta):
1.6. Helsinki-Hampuri 08.30-09.30 Finnair
6.6. Hampuri-Helsinki 13.00-15.50 Finnair
Matkatavarat (1 x 23kg ruumaan ja 1 x 8kg matkustamoon) sisältyy lipun hintaan.
Majoitus:
Mövenpick Hotel Hamburg****
Sternchanze 6, 20357 Hamburg
Kotisivu https://www.movenpick.com/en/europe/germany/hamburg/hotel-hamburg/
overview/
Hotelli sijaitsee Sternschanzen puistossa, vain noin 10 minuutin kävelymatka
päässä kongressikeskuksesta. Ydinkeskustaan, esim. Raatihuoneentorille, on matkaa noin 2,5km, hotellin vieressä on U-bahnasema, josta ydinkeskustaan pääsee
noin 10 minuutissa. Hotellista noin 300m päässä on S-bahnasema, josta keskusrautatieasemalle vain 2 pysäkinväliä.
1800-luvun vesitornissa sijaitseva ainutlaatuinen 4-tähden hotelli tarjoaa tyylikkään
baarin, kuntosalin ja ilmastoituja huoneita, joissa on taulu-TV. Äänieristetyissä huoneissa on tavallista pidemmät vuoteet ja moderni kylpyhuone.
Mövenpickin ravintolassa ja terassilla tarjoillaan sveitsiläisiä, paikallisia ja kansainvälisiä ruokia, ja lisäksi pääset nauttimaan puistonäkymistä. CAVE-baari tarjoaa
ainutlaatuisia cocktaileja
Lentokenttäkuljetukset:
Lentokenttä-hotelli-lentokenttä ilman opasta.
Hinnat:
2 hengen huoneessa
1 hengen huoneessa

1490€/hlö
2260€/hlö

Palvelumaksumme 5€/lasku.

Hinta sisältää:
- Finnairin lennot turistiluokassa meno-paluu
- Lentolippuun kuuluvat lentokenttäverot ja matkustajamaksut sekä polttoainel
lisämaksun
- Majoituksen valitussa hotellissa 1 tai 2 hengen huoneessa
- Hotelliaamiaisen 5:na aamuna
- Lentokenttäkuljetukset Hampurissa ilman opasta
Lisämaksusta: Matkavakuutus

Hinta ei sisällä matkavakuutusta, konvention rekisteröimismaksua eikä konventio-ohjelmia
Rekisteröinti online netissä ennen 16.12.2018 395 US$, ennen 1.4.2018 495
US$, myöhemmin 595 http://www.riconvention.org

Matka- ja maksuehdot
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Kouvolan Matkatoimisto Oy.
Noudatamme kuluttaja-asiamiehen ja SMAL:in neuvottelemia valmismatkaehtoja sekä Kouvolan Matkatoimisto Oy:n lisä ja erityisehtoja, jotka ovat nähtävissä
www.kouvolanmatkatoimisto.fi.
Vakuus
Kuluttajaviraston matkatoimisto Kouvolan Matkatoimisto Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3209/00 MjMv, mikä antaa oikeuden järjestää ja välittää matkoja.
Matka-asiakirjat

Kuluttajaviraston matkatoimisto Kouvolan Matkatoimisto Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3209/00 MjMv, mikä antaa oikeuden järjestää ja välittää matkoja.

Ennakkomaksu 50% matkan hinnasta 21.12.2018 mennessä. Loppumaksu

1.4.2019 mennessä.

Matka ja peruutusehdot: Jos matka peruutetaan 22.12.18-15.2.19 - peruutuskulut
450€hlö. Jos matka peruutetaan 16.2.-1.4. – peruutuskulut 50% matkan ko-

konaishinnasta. Jos matka peruutetaan 2.4.-30.4. – peruutuskulut 75% matkan kokonaishinnasta. Jos matka peruutetaan 1.5. tai sen jälkeen – peruutuskulut 100% matkan kokonaishinnasta. Jos osaperuutus johtaa siihen,
että huone jää vajaaksi, vastaavat peruuttaja ja huoneeseen jäljelle jäävät
matkustajat yhdessä huoneen vajaa käyttölisistä. Yllämainitut ovat maksimikuluja, joita peruutus voi aiheuttaa, pyrimme aina neuvottelemaan hotellin ja lentoyhtiön kanssa kuluja pienemmäksi mahdollisuuksien mukaan tai
etsimään toisen lähtijän tilalle, jolloin peruuttajan kulut voivat jäädä mainittuja alhaisemmiksikin.

Lääkärintodistus ei muuta peruutusehtoja! Suosittelemme matkavakuutusta, jossa
kattava peruutusturva sairastumisten varalle.

