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Puh. 045 101 6220
Sähköposti: info@kajaaninlatu.fi
KAJAANIN LADUN HIIHTOMATKA YLLÄKSELLE 6.-13.4.2019
Kiitokset matkapaketin alustavasta varauksesta: Kajaanin Ladun
hiihtomatka Ylläkselle, jossa majoitutaan Äkäslompolossa sijaitsevassa
viihtyisässä Hotelli Ylläshuminassa.
Alustava matkaohjelma

Lauantai 6.4.
Bussimatka Kajaanista Ylläkselle: Kajaanin Latu lähettää lähtijöille lähempänä
matkaa tarkennetun matkaohjelman lähtöaikatauluineen.
Matkalla tarvittavat tauot.
Illalla perillä Ylläksellä. Majoittuminen Hotelli Ylläshuminaan.
Päivällinen hotellin ravintolassa. Yöpyminen hotellissa.
Sunnuntai - perjantai 7.-12.4.
Aamiainen hotellin ravintolassa noutopöydästä.
Päivä omatoimista aikaa hiihtoon ja ulkoiluun alueen monipuolisilla reiteillä.
Päivällinen hotellin ravintolassa noutopöydästä.
Yöpyminen hotellissa.
Lauantai 13.4.
Aamiainen hotellin ravintolassa.
Bussimatka Kajaaniin; matkalla tarvittavat tauot. Illalla perillä Kajaanissa.

Matkan hinta

* H2:ssa (standard)
* H1-lisä

799 eur/hlö
226 eur/viikko

Hintaan sisältyy: bussikuljetus alkaen/päättyen Kajaanista, 7 vrk majoitus,
aamiainen ja päivällinen noutopöydästä (teemapäivälliset muutamana
päivänä viikossa), asiakassauna käytettävissä päivittäin, ulkoporeamme pari
kertaa viikossa. Hotellihuoneet sijaitsevat hirsirakenteisissa mökeissä, jossa
kussakin 4 huonetta. Hotellin pubissa päivällä monotanssit karaoken tahtiin,
samoin karaokea iltaisin.
Yksi matkapaketti veloituksetta ryhmänne edustajalle, kun ryhmässä
väh. 40 henkilöä. Hinnat edellyttävät väh. 40 henkilön ryhmää.
Hinnoissa on huomioitu max. 2 yhden hengen lisämaksua (mikäli huoneparit
eivät mene tasan tai ryhmänne edustajan majoitus yhden hengen huoneessa.
Mikäli parittomia on useampia, tarvittaessa veloitamme yhden hengen
huoneen lisämaksun myös peruutustapauksissa yhdistykseltä.
Yllä olevat hinnat ovat Kajaanin Ladun jäsenille.
Lisämaksu ei-jäsenille 20 eur/henkilö.
Matkavaraukset
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Bussi

Laadukas 50-60 -paikkainen tilausajobussi ryhmän koon mukaisesti.
Bussi ja kuljettaja perillä viikon ajan, kun ryhmässä väh. 40 henkilöä.
Kuljetukset Ylläksellä max 100 km sis. hintaan. Muut kuljetukset sovitaan
lisämaksusta.

Majoitus

Hotelli Ylläshuminan hotellihuoneet.
https://www.yllashumina.com/majoitus.html
Lähetämme matkalle ilmoittautuneille matkaohjelman lähtöaikatauluineen
sekä ennakko- ja loppulaskut marras-joulukuussa; emme peri erillistä
palvelumaksua ryhmältänne.
Ennakkolasku 200 eur erääntyy marraskuussa, loppulasku erääntyy
22.2.2019.
Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä Pohjolan Matkan lisä- ja
erityisehtoja. Matkanjärjestäjä on vastuussa kaikkien sopimukseen sisältyvien
matkapalvelujen suorittamisesta ja vaikeuksiin joutuneen matkustajan
avustamisesta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 4 luvun mukaisesti.
Avustamistapauksissa voitte ottaa yhteyttä Pohjolan Matkan
asiakaspäivystysnumeroon +358 (0)600 14990 (2,54 €/min + pvm/mpm).
Asiakaspäivystyksen kautta ei voi tehdä matkavarauksia eikä muutoksia tai
peruutuksia varauksiin.
Reklamaatiotapauksissa voitte ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen
info@pohjolanmatka.fi tai puhelimitse numeroon 020 690 152 (asiakkaan
liittymäsopimuksen mukainen pvm/mpm). Matkustajan on ilmoitettava
matkanjärjestäjälle matkapaketin toteuttamisessa havaitsemistaan virheistä
ilman aiheetonta viivytystä.
Maksukyvyttömyyssuojasta vastaava taho on Kilpailu- ja Kuluttajavirasto, PL
5, 00531 Helsinki, puh. 029 505 3000.
Matkustajalla on oikeus luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat
oikeutensa toiselle henkilölle matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 13 §:n
mukaisesti.
Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi
osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian
kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian
viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä
kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riitaasian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Linkki
matkapalveluyhdistelmälakiin:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. Noudatamme Yleisiä
matkapakettiehtoja ja Pohjolan matkan omia lisä- ja erityisehtoja:
https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot, lisäksi tällä
matkalla peruutustapauksissa noudatamme hotellin omia peruutusehtoja;
mikäli peruutus tehdään 22.2.2019 tain sen jälkeen, mutta viimeistään 3 vrk
ennen matkan alkua, peruutuskulut 82 % matkan hinnasta.
Mikäli matkan alkuun on alle 3 vrk, peruutuskulut 95 % matkan hinnasta.
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Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä
peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteiselle.
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.
Ryhmällenne on tehty varaukset hintaan sisältyviin kohteisiin. Pyydämme
teitä vahvistamaan matkan toteutumisen 1.11.2018 mennessä sekä
lähettämään nimilistan, josta käy ilmi myös osoitteet, sähköpostiosoitteet,
allergiat, huonekaveri tai yhden hengen huonevaraus. Vahvistuksenne jälkeen
tarvittaessa jätämme vielä osan huoneista varaukseen 28.2.2019 saakka.
Annan mielelläni lisätietoja matkaan liittyen.
Ystävällisin terveisin
Pohjolan Matka
Maarit Lukkari
Ryhmämyynti
Puh. 0201 303 395
Sähköposti: maarit.lukkari@pohjolanmatka.fi
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