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:
Matka-aika

27.3 – 8.4.2016

Matkakohde

Miami ja Karibian risteily

Ryhmän koko

Noin 10-15 henkilöä

Lentoaikataulut

1
2
3
4

Varaukset

Varauksia ei ole tehty. Paikkoja on rajoitetusti.

Lisämaksusta

Muita lisäpalveluja (retkiä, opastuksia, ruokailuja) varaamme toiveidenne
mukaan.

Risteilytiedot

Serenade Of The Seas Eteläinen Karibia 11 yötä

TK1426
TK 77
TK 78
TK1425

27MAR HELIST
27MAR ISTMIA
08APR MIAIST
09APR ISTHEL

0630
1330
2100
1945

0955
1910
1555 +1vrk
2310

Serenade of the Seas® on Radiance-luokan laiva. Serenade of the Seas® on koristeltu
suurilla lasi-ikkunoilla, jotka antavat upean näkymän ja paljon valoa. Tyylikkäät
huonekalut, modernit taideteokset ja veistokset täydentävät upeasti laivojen suuria
lasipintoja. Laivalla on lisäksi laaja valikoima aktiviteetteja ja tarjontaa. Löydät
takuuvarmasti jotakin, mikä sopii juuri sinulle, riippumatta siitä mitä toivot lomaltasi

Fort Lauderdale-Aruba-Bonaire-Grenada-Barbados-St.Lucia-Antiqua-Fort
Lauderdale
28/3 Lähtö klo 16:00 Floridasta, Fort Lauderdale
29/3
risteilyä
30/3
risteilyä
31/3
klo 10:00-20:00 Oranjestad, Aruba
1/4
klo 07:00-14:00 Kralendijk, Bonaire
2/4
klo 13:00-20:00 St.Georges, Grenada
3/4
klo 07:00-17:00 Bridgetown, Barbados
4/4
klo 07:00-16:00 Castries, st.Lucia
5/4
klo 07:00-16:00 St. John’s, Antiqua
6/4
risteilyä
7/4
risteilyä
8/4 Paluu klo 07:00 Floridaan, Fort Lauderdale

Merinäköalahytti
Näissä standardihyteissä on tilaa kahdelle hengelle ja suuret ikkunat. Hytin vakiovarusteluun kuuluu:
merinäköala, sohvaryhmä TV, puhelin, tallelokero, minibaari, vaatekaappi, peilipöytä ja hiustenkuivaaja.
Kylpyhuoneessa on suihku (joissain hyteissä myös kylpyamme). Pistokkeet 110/220 voltin
sähkölaitteille. Joihinkin tämän hyttikategorian hytteihin mahtuu 4 henkeä.
Hytin koko: 17m2, (perhehytti 31m2)

Matkan hinta

3850eur/hlö kun vähintään 10 maksavaa matkustajaa menopaluussa yhdessä.

Hintaan sisältyy
Matkan maksaminen

Lennot Turkish Airlines reittikoneella turistiluokassa
1 matkalaukku 20kg ruumaan /hlö
Verot ja viranomaismaksut
Royal Caribbeanin risteily 11 yötä merinäköalahytti, ei parveketta
Täysihoito laivalla, ei juomat
viihdeohjelmat ja aktiviteetit, palvelupalkkiot, verot ja satamamaksut.
Matkan hinnat edellyttävät vähintään 10 maksavaa matkustajaa yhdessä
Matkanjohtajan Thomas Kauppisen asiantuntevat palvelut

Ennakkomaksu varauksen yhteydessä. Loppumaksu kuusi viikkoa ennen
matkaa, ellei yhteistyökumppanimme toisin ilmoita. Halutessasi voit maksaa
matkan luottokortilla (Visa ja Mastercard). Luottokorttilisämaksu 1 %.

Muutos ja peruutusehdot Ennakkomaksun suorituksen jälkeen peruutuskulut astuvat voimaan,
loppumaksun suorituksen jälkeen 100 %. Suosittelemme kattavaa
matkustajavakuutusta matkalle.
Peruutustilanteissa lääkärintodistus tulee toimittaa viipymättä matkatoimistoon.
Nimenmuutokset ovat kuluttomia lentolippujen lipunkirjoitukseen saakka. Sen
jälkeen perimme muutoskulun 50e/hlö, jonka lisäksi mahdolliset
yhteistyökumppanin perimät muutoskulut.
Laskutus

Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisää 10 euroa /
lasku. Jos lähetämme ryhmälle kertalaskun, emme peri erillistä laskutuslisää.

Nimet

Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa. Toimitathan passikopion
nimisivusta varauksen yhteydessä.

Tarjouksen voimassaolo

Toistaiseksi. Paikkoja on rajoitetusti. Vahvistuu varauksen yhteydessä.

Lisätietoja

Hinnat perustuvat tarjousta tehtäessä voimassaoleviin hinnastoihin. Niiden
muuttuessa varaamme oikeuden muuttaa tarjousta uusien hinnastojen
mukaisiksi. Hinnat ovat sitoumuksetta, samoin aikataulut.
Kyseessä on valmismatka, johon sovelletaan erityisehtoja.
Verot ja valuuttakurssit tarkistetaan tarjouksen yhteydessä ja loppumaksun
yhteydessä. Matkat tehdään kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodon
erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja
sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, polttoainemaksuissa tai
viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia. Mahdolliset
muutokset huomioidaan loppulaskussa.
Lisätietoja Ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi, rokotuksista www.rokote.fi,
lentomatkustamisesta ja pakkausohjeet www.finavia.fi.
Matkalla tulee olla voimassa oleva passi. Suosittelemme että passi on voimassa
6 kuukautta matkan jälkeen. Tarkistathan maahantulomuodollisuudet ja viisumit
hyvissä ajoin ennen matkaa.
USA:han matkustettaessa huomioithan että sinulla tulee olla voimassaoleva
maahantulolupa ESTA https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html.
Toivon ehdotukseni sopivan suunnitelmiinne, mikäli haluatte muutoksia tai muita
hotellivaihtoehtoja, olen valmis muuttamaan tarjoustani toiveidenne mukaiseksi.

Ystävällisin terveisin / Best regards,
Riikka Eklund
Oulun Matkatoimisto Oy / Travel Agency RaveMatkat
Kirkkokatu 11 A 9
90100 Oulu – FIN
+358 447478326
+358 8 336 900
www.oulunmatkatoimisto.fi

