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Kajaanin Latu
Kainuun Lintutieteellinen yhdistys
Kirsi Kilpeläinen
Puh. 045 101 6220
Sähköposti: info@kajaaninlatu.fi
LINTUMATKA VIROON 27.-30.4.2019
Lähde mukaan keväällä lintumatkalle Viron Haapsaluun. Matkalla
retkeillään asiantuntevan lintuoppaan johdolla Haapsalun ympäristössä
ja Matsalun kansallispuiston lintuhavaintopaikoilla, joka on yksi
suosituimmista muuttolintujen pysähtymispaikoista. Tarjoamme
ryhmällenne matkapakettia seuraavasti:
Ryhmän koko

30-50 henkilöä

Alustava matkaohjelma

Lauantai 27.4.
Klo 06.30 lähtö aamulla Kajaanista.
Bussimatka 5-tietä Helsinkiin, matkalla tarvittavat tauot ja lähtöpaikat reitin
varrelta lähteville.
Klo 15.15 Helsingin Länsisatamassa T2 terminaali (satamaan tulevien
lähtöpaikka).
Klo 16.30 Tallinkin Megastar -alus lähtee Helsingistä Tallinnaan.
Klo 18.30 laiva Tallinnassa, josta matka jatkuu maihinnousun jälkeen
Haapsluun (n. 100 km).
Klo 20.30 (noin) Haapsalussa, jossa majoittuminen Kylpylähotelli Laineeseen.
Yöpyminen hotellissa.
Sunnuntai 28.4. ja maanantai 29.4.
Klo 06.00-10.00 mahdollisuus aamu-uintiin ja löylysaunaan sekä lintujen
tarkkailuun hotellin ympäristössä ennen aamiaista.
Aamiainen hotellin ravintolassa (su klo 08.00-11.00 ja ma klo 07.00-10.00).
Aamiaisen jälkeen retkeilyä Haapsalun ympäristössä ja Matsalun
kansallispuiston lintutarkkailupaikoilla Jouni Ruuskasen johdolla. Illalla paluu
takaisin hotellille.
Klo 17.30-18.30 päivällinen hotellin ravintolassa.
Sauna- ja allasosaston, kuntosalin käyttö aukioloaikoina (klo 22.00 saakka).
Yöpyminen hotellissa.
Tiistai 30.4.
Klo 06.00-10.00 mahdollisuus aamu-uintiin ja löylysaunaan sekä lintujen
tarkkailuun hotellin ympäristössä.
Klo 07.00-10.00 aamiainen hotellin ravintolassa.
Klo 10.45 huoneiden luovutus ja bussimatka Tallinnaan.
Klo 13.30 laivamatka Tallinkin Megastar -aluksella Tallinnasta Helsinkiin.
Klo 15.30 laiva Helsingissä, josta bussimatka Kajaaniin (perillä n. 00.30)

Hinta

Y-tunnus 0179285-5

459 eur / henkilö 2-hengen standard+ huoneessa
479 eur / henkilö 2-hengen superior luokan huoneessa
489 eur / henkilö 2-hengen minisviitissä (oh+mh)
569 eur / henkilö 1-hengen standard-huoneessa.
Hinnat edellyttävät vähintään 30 henkilön ryhmää.
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- bussimatkat ohjelman mukaisesti, oma bussi mukana Virossa
- laivamatkat kansipaikoin Tallinkin aluksella
- 3 vrk majoitus Kylpylä Laineessa
- hotelliaamiainen kolmena aamuna
- päivällinen hotellin ravintolassa kahtena iltana (sunnuntai ja maanantai)
- aamu-uinti ja löylysauna Laineessa
- sauna- ja allasosaston ja kuntosalin käyttö Laineessa aukioloaikoina
- asiantuntijaoppaan Jouni Ruuskasen opaspalvelut Virossa
- Kirsi Kilpeläisen matkanjohtajan palvelut
Hinnanalennus -20 eur satamasta lähteville.

Lisämaksusta

Buffet-ruokailu laivamatkojen aikana kauttamme ennakkoon ostettuna,
lisämaksu 26 eur/henkilö/ruokailu.

Majoitus

Spa Hotel Laine. Huom. huoneita rajoitettu määrä:
1-hengen standard-huoneita (1 kpl)
2-hengen standard+ huoneita (16 kpl)
2-hengen superior huoneita (5 kpl)
2-hengen minisviittejä (3 kpl)

Määräaika matkan peruuttamiselle
Ryhmällenne on tehty alustavat varaukset, jotka on mahdollista perua kokonaisuudessaan kuluitta 45 vrk ennen matkan alkua.
Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteiselle; kysy lisätietoja toimistostamme.
Passi- ja viisumimääräykset
Matkalle tarvitaan voimassaoleva passi tai matkustamiseen soveltuva
virallinen henkilökortti.
Varaukset

Ryhmänne yhteyshenkilölle 8.2.2018 mennessä

Maksuehdot ja laskutus

Ennakkolasku (varausmaksu 90 eur) erääntyy viimeistään helmikuun lopussa,
loppulasku erääntyy 31 päivää ennen lähtöä.

Peruutukset ja matkavakuutus
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen ja matkavakuutukseen löytyy yleisistä matkapakettiehdoista. Kehotamme tutustumaan peruutusehtoihin (alkaen 12 eur/hlö) sekä hankkimaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista omasta vakuutusyhtiöstänne, kun ilmoittaudutte matkalle.
Henkilötietojen luovutus

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.

Matkapaketin kuluttajansuoja
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302
tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja
koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut
lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus
sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.
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Lähtöajat ja -paikat tarkentuvat ilmoittautumisajan päätyttyä, jolloin lähetämme laskun ja tarkennetun matkaohjelman lähtijöille. Tarjouksemme hinnat
perustuvat tämän hetkisiin hintatietoihin. Pidätämme oikeuden tarvittaessa
hintatarkistuksiin.
Ryhmällenne on tehty alustavat varaukset hintaan sisältyviin kohteisiin. Toivomme teidän vahvistavan matkan toteutumisen 15.2.2019 mennessä, johon
mennessä tarvitsemme nimilistan huonejaolla, syntymäajoilla (pv.kk.vuosi) ja
allergioilla. Annamme mielellämme lisätietoja tarjoukseen liittyen.
Ystävällisin terveisin,
Pohjolan Matka

Maarit Lukkari
Ryhmämyynti
Puh. 0201 303 395
Sähköposti: maarit.lukkari@pohjolanmatka.fi
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