challenge cup
praha, tsekki

ESIMERKKIOHJELMA
Keskiviikko
Kokoontuminen Helsinki-Vantaalla
19:40-20:55 Lento Helsinki – Praha (Norwegian)
Opas vastassa, bussi hotellille
Torstai
Aamiainen
Praha sightseeing
Joukkueen lounas
Vapaa-aikaa Prahan keskustassa
Perjantai
Aamiainen
Czech Challenge Cup-ava jaiset
Ottelu # 1
Joukkueen lounas
Ottelu # 2

Lauantai
Aamiainen
Ottelu # 3
Joukkueen lounas
Ottelu # 4
Jokiristeily & Turnausparty (kaikki joukkueet)
Sunnuntai
Aamiainen
Playoffs
Joukkueen lounas
Palkintojen jako
Maanantai
Aamiainen
Vapaa-aikaa Prahan keskustassa
Bussi lentokentälle
21:25-00:40 Lento Praha – Helsinki

hotellit
Hotel Park Inn Prague ****
http://www.parkinn.com/hotel-prague
Neljän tähden Park Inn Prague sijaitsee Prahan keskustassa, 15min päässä vanhasta kaupungista. Hotellivieraiden käytössä mm sauna & kuntosali.

Hotel Duo Prague ***
http://english.janhotels.cz/duo-hotel-prague
Hotel Duo sijaitsee 15km päässä keskustasta, hotellin
vieressä metropysäkki. Hotellin yhteydessä uimahalli
saunoineen.

challenge cup
praha, tsekki

Matkapaketin sisältö
- Lennot Helsingistä (Norwegian)
- Kaikki bussikuljetukset kohteessa
- Ma joitus 5 yötä Hotel Duo*** tai Park Inn Prague ****
- Aamiaiset hotellilla
- Joukkueen ruokailut (pelaa jat/valmennus/huolto):
- Ke Päivällinen,To lounas, Pe lounas, La lounas, Su lounas
- Czech Challenge Cup sisältäen kaikki turnausmaksut
- Turnausparty & jokiristeily
- Englannin- tai suomenkielisen oppaan palvelut Prahassa
- Opastettu Praha sightseeing
- Kaikki verot
Hinta €/hlö
Pyydä tarjous!

Lisämaksusta mm
- Lisäruokailut
- Jääharjoitus €€
- Harjoitusottelu
Czech Ringette Challenge Cup
- Turnaus soveltuu U16 ja U18-joukkueille
- Jokainen joukkue pelaa min. 5 ottelua
- Turnaukseen osallistuu joukkueita mm. Kanadasta,
Slovakiasta, ja Tsekeistä
Miksi valita Pelimatkat
Pelimatkat tarjoaa Suomen johtavana urheilumatkojen järjestäjänä laadukkaat ja yksilölliset matkanjärjestelyt kaikien tasoisille ja ikäisille joukkueille.
Rekisteröitynä matkatoimistona vastaamme joukkueenne matkan suunnittelusta ja toteutuksesta luotettavasti ja turvallisesti.

Matkaehdot
Noudatamme kulutta ja-asiamiehen sekä Suomen matkatoimistoyhdistyksen neuvottelemia yleisiä valmismatkaehtoja, sekä
Oy Pelimatkat Finland:n ryhmämatkojen erityisehtoja ja turnausmatkojen erityisehtoja. Ehdot löydätte internetsivuiltamme ja
pyydettäessä lähetämme ne postitse. Kaikilla turnausmatkoillamme turnauksen järjestäjä vastaa ottelujen järjestämisestä,
lohkojaoista ja muista tarjoamistaan palveluista.
Vakuutukset
Jääkiekkoliiton lisenssivakuutus voimassa turnauksen otteluiden aikana mikäli joukkue on anonut liitosta KV-otteluluvan. Kaikkiin matkoihimme sovelletaan yleisten valmismatkaehtojen lisäksi ryhmä- ja turnausmatkojen erityisehtoja. Pelimatkat suosittelee
myös henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista pelien ulkopuoliselle a jalle sekä Eurooppalaisen sairaanhoitokortin ottamista
mukaan matkalle. Päällekkäisten vakuutusten välttämiseksi kannattaa tarkistaa mm. kotivakuutuksen sisältö ennen erillisen matkavakuutuksen ottamista. Tärkeää on myös tarkistaa, että vakuutuksessa on peruutustuvaosa.
Hintasitoumus
Tarjouksemme hinnat perustuvat tarjouksen päiväyspäivänä voimassaoleviin hinta- ja valuuttatietoihin. Mikäli näissä tapahtuu
muutoksia, pidätämme oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin. Hintamuutoksia aiheuttavia tekijöitä ovat mm. kuljetushintoihin
vaikuttavat polttonesteiden hintamuutokset. Tarjouksemme hinta edellyttää esitetyn ryhmäkoon toteutumista.
Vakuus
Kulutta javiraston matkatoimisto Oy Pelimatkat Finland:lle myöntämä vakuusnumero on 5295/05/MjMv, mikä antaa oikeuden
järjestää ja välittää matkoja. Suosittelemme tutustumaan vakuutta koskeviin ohjeisiin sekä ryhmän matkan järjestämistä koskeviin
oikeuksiin Kulutta javiraston sivuilla. Kulutta javirasto suosittelee käyttämään ainoastaan sellaisten matkanjärjestäjien palveluita
joilla on Kulutta javiraston myöntämä vakuusnumero.
Matkatoimistojen voimassaolevat vakuudet voit tarkistaa täältä: www.kuluttajavirasto.fi/matkustaminen/matkatoimistorekisteri

