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ROTARYMATKA USA, Georgia, Atlanta
.
Aika: 9. - 16.6.2017, perjantai-perjantai, 6 yötä perillä + 1 yö
lennolla
Lentoaikataulut (sitoumuksetta):
9.6. Helsinki-Frankfurt-Atlanta 06.50 - 08.30/10.20 - 14.25
Lufthansa
15.-16.6. Atlanta-Frankfurt-Helsinki 16.25-07.30/09.50-13.15
Lufthansa Koneenvaihto Frankfurtissa meno-paluu
Hotelli: The Ellis Hotel ****
Os. 176 Peachtree Street NW –
Lisätietoja hotellin nettisivuilta (sitoumuksetta)
Sijaitsee keskustan business alueella (Downtown)
15m Peachtree Center –metroasemalle
GWCC -messukeskukseen noin 1-1,5 kilometriä
riippuen mille sisäänkäynnille
Konventin virallisista hotelleista mm. Marriott
Marquis ja Ritz Carlton sijaitsevat aivan tämän hotellin lähellä.
Lentokenttäkuljetukset:
Lentokenttä-hotelli-lentokenttä ilman opasta tilausajobussilla.
Hinta:

2190 €/hlö jaetussa 2 hengen huoneessa,
2995€ yhden hengen huone
Hinta edellyttää vähintään 15 hengen ryhmää 22.11 mennessä.
Hinta ei sisällä matkavakuutusta, konvention rekisteröimismaksua eikä konventio-ohjelmia
( Rekisteröinti ennen 16.12.2015 340 US$, ennen 1.4.2016 414 US$, myöhemmin 490)
http://www.riconvention.org/

Hinta sisältää:
- Lufthansan lennot turistiluokassa meno-paluu
- Ateriatarjoilun lennoilla
- Lentolippuun kuuluvat lentokenttäverot ja matkustajamaksut sekä polttoaine
lisämaksun
- Majoituksen valitussa hotellissa 1 tai 2 hengen huoneessa
- Hotelliaamiaisen 6:na aamuna
- Lentokenttäkuljetukset Atlantassa ilman opasta
Lisämaksusta:
- Matkavakuutus
- ESTA matkustuslupa, 15€/hlö, sisältää luvan ja palvelumaksun
Lisäksi matkatoimiston palvelumaksu 5 €/lasku
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.
Ryhmäkohtaiset peruutusehdot vahvistamme varauksen yhteydessä.
Hintasitoumus
Tarjouksemme hinnat perustuvat tarjouksen päiväyspäivänä voimassaoleviin hintaja valuuttatietoihin. Mikäli näissä tapahtuu muutoksia, pidätämme oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin.
Vakuus
Kuluttajaviraston matkatoimisto Kouvolan Matkatoimisto Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3209/00 MjMv, mikä antaa oikeuden järjestää ja välittää matkoja.
Matka-asiakirjat
Yhdysvaltoihin matkustettaessa matkustajalla täytyy olla koneluettava passi, joka on
voimassa koko matkan ajan sekä etukäteen anottava ESTA-matkustuslupa.
Muiden kuin Suomen kansalaisten täytyy tarkistaa viisumin tarve kyseisen maan
konsulaatista.
Maksu- ja peruutusehdot:
1. ennakkomaksu 22.11.2016 mennessä – 350€/hlö
Toinen osa 16.2.2017 mennessä – 500€/hlö
Loppumaksu 22.4.2017 mennessä
Jos matka peruutetaan 23.11.-15.2. – peruutuskulut 350€/hlö
Jos matka peruutetaan 16.2.-21.4. – peruutuskulut 30% matkan kokonaishin nasta
Jos matka peruutetaan 22.4.-26.5. – peruutuskulut 70% matkan kokonaishin nasta
Jos matka peruutetaan 27.5. 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.

