Tsekki 29.6-1.7.2018
Susijengi taistelee paikasta Kiinassa syksyllä 2019 pelattaviin MM-kisoihin,
samassa karsintalohkossa pelaavat Islanti, Tsekki sekä Bulgaria. Kesäkuun
karsintaotteluun Susijengi saa näillä näkymin mukaansa suurimmat tähtensä
Lauri Markkasen, Petteri Koposen ja Sasu Salinin johdolla!
Kesäkuussa 2018 Susijengi matkustaa Tsekin vieraaksi, ottelu pelataan Pardubicen kaupungissa noin 2h a jomatkan päässä Prahasta.
Lähde kannustamaan Susijengi voittoon ja koe samalla kesäisen Prahan ja
Tsekin upeat nähtävyydet!

matkaohjelma
29.6 / Perjantai
09:40-10:50 Helsinki - Praha (Finnair)
Bussi hotellille, vapaa-aikaa Prahassa
14:00-15:00 Bussikuljetus Praha - Kutna Hora
Vapaa-aikaa Kutna Horassa
17:30-18:30 Bussikuljetus Kutna Hora - Pardubice
20:00 Tsekki vs Suomi
Bussikuljetus Pardubice - Praha
30.6 / Lauantai
Aamiainen, vapaa-aikaa Prahassa
Lisämaksusta:
- Opastettu Prahan kiertoa jelu
- Jokiristeily

1.7 / Sunnuntai
Aamiainen
Vapaa-aikaa Prahan keskustassa
17:00 Bussikuljetus lentokentälle
19:30-22:35 Praha - Finnair (Finnair)

hotellit
Hotel Beseda Prague «««« Kotisivu / Kartta / Arvostelut
Neljän töhden Hotel Beseda sijaitsee kätevästi Prahan historiallisessa keskustassa yhdellä kaupungin viehättävimpiin kuuluvista alueista. Venceslauksen aukio on vain
muutaman askeleen päässä.

Matkapaketti & hinnat
Matkapaketin sisältö
- Lennot, Finnair:
- 29.6 Helsinki - Praha 09:40-10:50
- 1.7 Praha - Helsinki 19:30-22:35
- Lentokenttäkuljetukset
- 29.6-1.7 (2 yötä) Hotel Beseda ****
- Buffet-aamiaiset
- Otteluliput 29.6 Tsekki vs Suomi
- Suomalaisten matkaoppaiden palvelut
- Kaikki verot

Hinnat €/hlö
Hotelli

3hh*
795,-

Beseda Prague ««««
* 3hh hinta lisävuoteessa ma joittuvalle

2hh
845,-

1hh
945,-

Alennukset & lisäpalvelut
- Susijengifanien jäsenet -50€/hlö
- Lapsi alle 2v ilmainen
- Lapsi 2-11v -100€/hlö, lapsi 12-15v -50€/hlö
- Perhehuoneet yli 3hlö perheille: kysy tarjous!
- Opastettu Prahan kiertoa jelu & jokiristeily
sisältäen illallisen 70€/hlö

Matkaehdot
Maksuaikataulu
Varausmaksu 250€ /hlö 7vrk matkan varaamisen jälkeen. Loppumaksu 1kk ennen matkaa.
Matkaehdot
Noudatamme kulutta ja-asiamiehen sekä Suomen matkatoimistoyhdistyksen neuvottelemia yleisiä valmismatkaehtoja, sekä fanimatkojen erityisehtoja. Ehdot löydätte yllä olevista linkeistä ja pyydettäessä lähetämme ne postitse.
Vakuutukset
Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista matkalle, matkaehtojen mukaan mm. viime hetken peruutuksen
tapahtuessa (myös sairastapaukset) peruutusturva on haettava vakuutuksesta.
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.
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:

