10.10. – 20.10.2022 ma-to 10 yötä
Ilmavoimien viestikilta
MSC-risteily Välimerellä ja Atlantilla
Barcelona-Genova-Marseille-Malaga-Cadiz-Lissabon-Valencia
Risteilyn alku- ja loppupiste, Katalonian pääkaupunki Barcelona on aina ajankohtainen ja
mielenkiintoinen lomakaupunki, jossa ihastut jännittävään arkkitehtuuriin ja Ramblasin
värikkääseen elämään. Risteilyn huippukohteista voi mainita ainakin Lissabonin, jonka lähellä
Sintrassa sijaitsee ilmailumuseo. Marseillesissa puolestaan sijaitsee Saint Victoretin
ilmailumuso, jota ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Malagan ilmailumuseossa voit tutustua
suomalaisen Karairin Convair 440 Metropolitan koneeseen.
Risteilyn aikana pyritään järjestämään lisämaksusta vierailut ainakin kahteen ilmailualan
museoon reitin aikana.
1 yö Barcelonassa ennen risteilyä Hotel Exe Cristal Palace 4****
Carrer Diputacio, 257
BARCELONA
www.eurostarshotels.com
Exe Cristal Palace hotellilla on loistava sijainti Barcelonan ydinkeskustassa, yhden korttelin
päässä Passeig de Gracial kadulta ja kahden korttelin päässä Plaza Catalonia aukiolta.
149 huonetta, joissa on satelliitti TV, puhelin, Internetyhteys, ilmastointi ja hyvin varusteltu
kylpyhuone. Hotellin palveluihin kuuluu myös huonepalvelu, kahvila, ravintola ja kokoustila.

Hinnat per henkilö
Matkapaketin perushinnat, lähtö Helsingistä, minimi 16 matkustajaa.
Lufthansa
Sisähytti kahdelle :
Ulkohytti kahdelle :
Parvekehytti kahdelle :

1415 eur/hlö
1595 eur/hlö
1795 eur/hlö

Yllämainittuihin hintoihin sisältyy:
* Reittilennot veroineen
* Lentokenttäkuljetukset
* 1 vrk majoitus hyvätasoisessa hotellissa aamiaisella ennen risteilyä
* suomenkielisen edustajan palvelut kuljetuksilla ja kaupunkikiertoajelulla
* 10 vrk risteily täysihoidolla valitussa kategoriassa (opas ei seuraa mukana) jolloin kaikki ateriat
sisältyvät; aamiainen, lounas, päivällinen sekä välipalat
* Tasokas viihdeohjelma laivalla
* Palvelumaksut laivalla (tipit)
Lisämaksusta mahdollista:
* all-inclusive juomat, kts alla
* matkavakuutusta, jota suosittelemme kaikille matkustajille
* muita lisäpalveluita kuten retkiä yms.

* lisämaksut yhden hengen huoneesta kategoriasta riippuen 570/727/865 eur
* matkavakuutus
Risteilyreitti ja aikataulut 11.10. – 20.10.2022

DAY

Satama

Saapuu

Lähtee

1

Barcelona, Spain

-

13:00

2

Genoa, Italy

10:00

19:00

3

Marseille, France

09:00

18:00

4

At Sea

-

-

5

Malaga, Spain

08:00

19:00

6

Cadiz, Spain

07:00

17:00

7

Lisbon, Portugal

08:00

17:00

8

At Sea

-

-

9

Valencia, Spain

12:00

20:00

10

Barcelona, Spain

07:00

-

Lentoaikataulut (sitoumuksetta)
tai
Lufthansa
LH 2461 Helsinki-Munchen
LH 1816 Munchen-Barcelona
LH 1125 Barcelona-Frankfurt
LH 850 Frankfurt-Helsinki

klo 12.50-14.20
klo15.45-17.45
klo 10.30-12.40
klo 14.15-17.35

lisätiedot juomapaketeista: Juomapaketti pitää olla varattuna kaikille samassa hytissä
majoittuville.
EASY juomapaketti 288 EUR/hlö
Nauti vapaudesta sammuttaa janosi milloin tahansa. Sisältää valikoiman talon viinejä laseittain,
hanaolut (Heineken tai vastaava), valitut alkoholijuomat ja cocktailit, alkoholittomat juomat,
virvoitusjuomat, tuoremehut, kivennäisvedet sekä kuumat juomat (kahvi, espresso, cappuccino,
kahvilatte, kuuma suklaa ja tee). Voimassa kaikissa laivan baareissa ja ravintoloissa, paitsi
erikoisravintoloissa.

EASY PLUS PAKETTI 396 €/hlö
Easy Plus -paketti sisältää klassisia cocktailejasi ja liköörejä. Lisäksi valikoima viinejä laseittain,
10% alennus aluksella ostetuista viinipulloista ja laaja valikoima hana- ja pullotettuja oluita,
alkoholittomia cocktaileja, virvoitusjuomia, kivennäisvettä, kahvijuomia (latte, espresso,
cappuccino jne.), kuumaa suklaata ja teetä. Easy Plus -paketti kattaa kaikki edellä mainitut, jotka
tarjoillaan baareissamme, buffetissamme, pääravintolassamme ja erikoisravintoloissamme.
ALCOHOLFREE PAKETTI 207 €/hlö
Maksu- ja matkaehdot
MSC Cruises - risteilyihin sovelletaan oheisia maksu- ja peruutusehtoja:
Maksuehdot
Matkavaraus on sitova asiakkaan maksettua varausmaksun 25 % matkan hinnasta, joka tulee
maksaa 7 päivän kuluessa varauksesta. Loppumaksu erääntyy maksettavaksi 70 vrk ennen
matkan alkamista. Jos lähtöön on aikaa alle 70 vrk, erääntyy koko matkan hinta kerralla
maksettavaksi.
Peruutusehdot
Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä matkapakettiehdoista
poikkeavia peruutusehtoja. Peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (myös
sairaustapauksissa).
•
•
•
•

Jos matka peruutetaan viimeistään 90 vrk ennen matkan alkua peritään 10 % matkan
hinnasta/henkilö
89 vrk-30 vrk ennen matkan alkua tulleista peruutuksista peritään 25 % matkan
hinnasta/henkilö
29 vrk-22 vrk ennen matkan alkua tulleista peruutuksista peritään 50 % matkan
hinnasta/henkilö
Tämän jälkeen tulleista peruutuksista peritään 95 % matkan hinnasta/henkilö

Palvelumaksua ei peruutustapauksissa palauteta.
Suosittelemme riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista jo matkan
varausvaiheessa. Muilta osin sovelletaan Matka-Agenttien erityismatkaehtoja.
Varausmaksun maksamalla asiakas hyväksyy Yleisiin matkapakettiehtoihin sekä MatkaAgenttien erityisehtoihin sisältyvät määräykset sekä ne mahdolliset esitteen tietoihin tulleet
muutokset, jotka Suomen Matka-Agentit saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen
yhteydessä.
Tarjouksemme hinnat ovat voimassa vähintään 16 hengen ryhmälle, jonka tulee matkustaa
yhdessä samoilla lennoilla meno- ja paluumatka. Hinnat perustuvat tällä hetkellä voimassaoleviin
tariffeihin, veroihin, viranomaismaksuihin ja valuuttakursseihin, joiden mahdollisesti muuttuessa
pidämme oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin.
TÄRKEÄÄ! PASSIN ON OLTAVA VOIMASSA 6 KK MATKAN JÄLKEEN.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:
MATKA-AGENTIT/ Elämys Travel & Events Oy
Hämeentie 31
00500 Helsinki
Puhelin: 030 621 9480
www.matka-agentit.fi

Tarvittavat asiakirjat
Matkalle tarvitaan voimassaoleva passi, joka on voimassa 6 kk matkalta saapumisen jälkeen.
Matkatarjous / Vahvistus / Yhteyshenkilö
Ryhmän hyväksymästä matkatarjouksesta ilmenee matkan hintaan liittyvät palvelut.
Toimitamme matkan tilaajalle / matkanjohtajalle myös erillisen matkavahvistuksen.
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.
Toivon tarjouksemme kiinnostavan teitä ja johtavan pikaiseen varaukseen paikkojen
varmistamiseksi. Annan mielelläni lisätietoja, sekä tarvittaessa myös muita vaihtoehtoja.

Ystävällisin terveisin/Med vänlig hälsning/Best regards
Markku Kupiainen
Travel Producer
Matka-Agentit
Hämeentie 31, 00500 Helsinki
Tel. +358 9 2510 2090
Markku.kupiainen@matka-agentit.fi
www.elamysgroup.com / www.matka-agentit.fi

