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TARJOUS nro: 20036
Päivämäärä 18.3.2019

KESÄMATKA TALLINNAAN LAULUJUHLILLE
Tarjoamme ryhmällenne seuraavasti:

Matkaohjelma
5.7.2019

perjantaina

klo 17.30
klo 18.30

Kokoontuminen Helsingin Länsisatamassa. Lippujen haku ja siirtyminen laivaan.
Silja Europa lähtee Helsingistä kohti Tallinnaa. Majoittuminen hytteihin. Mahdollisuus
lisämaksusta buffet illallinen.

6.7.2019

lauantaina

Klo 08.00
klo 13-18.00
klo 18.30
Klo 19.30

Laiva saapuu Tallinnaan, D-terminaaliin. Siirtyminen omatoimisesti Laulujuhlille.
Perinteinen laulujuhlan kulkue matkaa halki kaupungin.
Kokoontuminen satamassa, D-terminaalissa.
Megastar lähtee Tallinnasta. Matkat kansipaikoinen. Mahdollisuus lisämaksusta aterioihin
ja/tai hyttipaikkaan.
Laiva saapuu Helsinkiin.

klo 21.30
Matkan hinta:

49e/aikuinen jaetussa kahden hengen huoneessa

Tarjouksen edellyttämä minimimatkustajamäärä
Tarjottu hinta edellyttää vähintään 30 matkustajaa.

Matkan hintaan sisältyy
•
•
Lisämaksusta
•
•
•
•

laivamatkat meno B-luokan hyttiluokassa
laivamatkat paluu kansipaikoin

bussin yliviennit laivalla 11e/metri/suunta + kuljettajan lippu 67e
ruokailut laivalla; menomatkan buffetillallinen 34e/hlö ja meriaamiainen 12e/hlö,
paluumatkan buffet 26e/aikuinen
yhden hengen hytti, lisämaksu 25e/hlö
mikäli ryhmään ilmoittautuvat matkustajat laskutetaan yksitellen, perimme erillisen
palvelumaksun 12,- / lasku tai jos tämä palvelumaksu on laskettu mukaan asiakas hintaan,
niin maininta siitä tulee hintaan sisältyy kohtaan.
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Tehdyt varaukset
Alustavasti varattu paikat 30henkilölle sekä menomatkaan 15kpl B-luokan hyttiä. Lisäksi
bussin 13m ja kuljettajan laivamatkat
Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjous on voimassa 5.5.2019 saakka

Matka-, maksu- ja peruutusehdot
Tällä matkalla noudatetaan yleisiä matkapakettiehtoja sekä Tallink Siljan matkaehtoja, joihin
voi tutustua https://www.tallinksilja.fi/matkapakettiehdot
Satamassa tehtävistä nimenmuutoksista laskutetaan jälkikäteen 12 euron
palvelumaksu/muutettu matkustaja.
Pyydämme Teitä huomioimaan myös sen, että ryhmän tai sen yksittäisen matkustajan
peruuttaessa matkansa varausmaksun suorittamisen jälkeen, saattaa peruutusmaksu ennen
loppumaksun suoritusta olla suurempi, kuin Matkapojat Oy:lle on peruutukseen mennessä
maksettu. Lääkärintodistus ei vaikuta perittävien kulujen määrään, suosittelemme kattavan
matkavakuutuksen hankkimista.
Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen informoimaan ryhmän jäseniä mahdollisesta
toimitusmaksusta sekä maksu- ja peruutusehdoista.
Ennakkomaksu erääntyy:
5.5.2019, 20% matkan hinnasta
Loppumaksu erääntyy:
5.6.2019
Nimilista:

syntymäaikoineen (pvm+kk+v) sekä hyttijakoineen toimitettava 5.6.2019 mennessä.

Esteellisyys:
Matkustajan tulee ilmoittaa toimistoomme jo varausvaiheessa avustamistarpeesta.
Matkapojat Oy välittää tiedon kuljetusyhtiöille, jotka vastaavat avustamispalvelusta.
Matkustajan pyynnöstä Matkapojat Oy antaa täsmälliset tiedot matkan soveltuvuudesta
esim. hotellien ja kulkuneuvojen osalta matkustajan tarpeet huomioiden.
Vakuutus:
Kehotamme ryhmässä matkustavia matkustajia hankkimaan jo matkavarausta tehtäessä
riittävän kattavan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen.
Ryhmän yhteyshenkilön vastuu:
Ryhmän yhteyshenkilöllä on oikeus sopia matkajärjestelyistä ryhmän jäsenten puolesta ja
heitä sitovasti. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille
matkaohjelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, matkaehdot ja mahdolliset
matkaohjelman muutokset. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän
jäsenille myös mahdolliset hinnan muutokset, esim. mikäli ryhmän lopullinen koko on
hyväksytyssä matkatarjouksessa ollutta henkilömäärää pienempi.
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Vastuullinen matkanjärjestäjä
Tämän tarjouksen mukaisten matkapalveluiden osalta vastuullinen matkanjärjestäjä on
Tallink Silja Oy 0114296-7.
Toivomme, että pääsemme järjestämään kanssanne matkaa Tallinnaan!
Terveisin,
Miia Pakkanen
Matkapojat Oy/ryhmämyynti
Hämeenkatu 8, 33100 Tampere
010-2323 410,
miia.pakkanen@matkapojat.fi
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