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Maailma on tehty meitä varten musikaalimatka Helsinki 2 pv

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Bussimatka Helsinkiin, jonne saavutaan noin klo 15.00. Matkalla pysähdys Kenkäverossa, jossa mahdollisuus
ruokailla ja tehdä ostoksia. Majoitus Original Sokos Hotel Presidentti. Hotellilla on aikaa rentoutua ja valmistautua
musikaaliesitykseen. Kuljetus Linnanmäen Peacock-teatteriin lähtee klo 18.00. Maailma on tehty meitä varten esitys alkaa klo 19.00. Musikaalin kantava teema on ystävyys ja siihen on poimittu mukaan Haloo Helsinki! yhtyeen fanien elämän käännekohtia. Esityksen jälkeen kuljetus takaisin hotellille.
2. matkapäivä
Aamiainen ja huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. Aamupäivä aikaa tehdä ostoksia tai tutustua Helsinkiin
omatoimisesti. Klo 14.00 lähtö kotimatkalle.
Hintaan sisältyy
- liittymäkuljetus Helsinkiin
- majoitus kahden hengen huoneessa
- aamiainen hotellissa
- kuljetus hotellilta teatteriin ja takaisin
- teatterilippu
Lisämaksusta
- yhden hengen huone
Muuta huomioitavaa
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Internet-varauksissa matkan hinta suoritetaan yhdellä laskulla. Muilla tavoilla varattaessa matkan varausmaksut
määräytyvät seuraavasti:
- jos matkan hinta on alle 100 €, varausmaksu on 20 €
- jos matkan hinta on 100 € - 199 €, varausmaksu on 40 €
- jos matkan hinta on 200 € - 499 €, varausmaksu on 90 €
- jos matkan hinta on 500 € - 999 €, varausmaksu on 200 €
- jos matkan hinta on yli 1 000 €, varausmaksu on 300 €
Varausmaksuna voidaan myös periä yllä olevista poikkeavia summia, jos matkan hintaan sisältyy ennakkoon
ostettavia palveluja, joiden arvo on suurempi kuin yllä mainittu varausmaksu. Varausmaksun eräpäivä on viikko
varauspäivästä. Loppuerä matkan hinnasta on suoritettava viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua, internetvarauksissa 28 vrk.
Matkapaketin toteutuminen vaatii vähintään 25 matkustajaa. Matkanjärjestäjä voi peruuttaa yli kuusi päivää
kestävät matkat 20 päivää ennen matkan alkamista, kahdesta kuuteen päivään kestävät matkat 7 päivää ennen
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19208
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Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
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matkan alkamista ja alle kaksi päivää kestävät matkat 48 tuntia ennen matkan alkamista
(matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 14 §:n 1 momentti).
Matkustajalla on oikeus perua matka, mutta hänen peruuttaessa sopimuksen ennen matkapaketin alkamista,
matkanjärjestäjä saa periä matkustajalta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 15 §:n 2 ja 3 momentin
mukaisesti määritellyn asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen niiden kustannusten kattamiseksi, jos matkustaja purkaa
sopimuksen, taikka tapaturmasta, sairaudesta tai kuolemasta aiheutuvien avustus- ja paluukuljetuskustannusten
korvaamiseksi.
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