Toronto, Kanada
wayne Gretzky Tournament
ESIMERKKIOHJELMA
26.12 / Päivä 1
Kokoontuminen Helsinki-Vantaalla
14:20-15:55 Lento Helsinki – Reykjavik
17:00-17:55 Lento Reykjavik – Toronto
Bussi hotellille, päivällinen
27.12 / Päivä 2
Aamiainen
Jääharjoitus (kanadalainen valmenta ja)
Vapaa-aikaa Brantfordissa
Lounas hallilla
Harjoitusottelu
Pelaa jat perhema joitukseen, päivällinen perheissä
28.12 / Päivä 3
Aamiainen
Wayne Gretzky International Tournament
Pelaa jat perhema joituksessa
Pelaa jien lounas & päivällinen perheissä

29.12 / Päivä 4
Aamiainen
Wayne Gretzky International Tournament
Pelaa jat perhema joituksessa
Pelaa jien lounas & päivällinen perheissä
30.12 / Päivä 5
Aamiainen
Wayne Gretzky International Tournament Finaalit
Bussi Niagaran putouksille (2h)
Lounas Mandarin Niagara Falls
Tutustumista putouksiin
31.12 / Päivä 6
Aamiainen
Vapaa-aikaa putouksilla
Bussi Torontoon
Hockey Hall of Fame
Päivällinen Toronton keskustassa
Uuden vuoden juhlat ja ilotulitus

Toronto, Kanada
wayne Gretzky Tournament
1.1 / Päivä 7
Aamiainen
CN Tower
Lounas Wayne Gretzkyn ravintolassa
Toronto Raptorsin NBA-ottelu
2.1 / Päivä 8
Aamiainen
Shoppailupäivä (Eaton Centre ym.)
Harjoitusottelu
Päivällinen kanadalaisjoukkueen kanssa
Toronto Maple Leafsin NHL-ottelu
3.1 / Päivä 9
Aamiainen
Tuliaisshoppailut, Outlet Mall
20:10-06:25 Lento Toronto – Reykjavik
4.1 / Päivä 10
07:30-12:55 Lento Reykjavik – Helsinki

TURNAUS
- Wayne Gretzky Tournament (kotisivu)
- 4-6 ottelua/joukkue, 10 + 15 + 15 min
- Tasot A & AA
MATKAOHJELMA
Matkaohjelma räätälöidään täysin toiveidenne mukaan,
lopullisessa ohjelmassa otamme tietysti huomioon mm.
NHL-otteluiden pelipäivät.
PERHEMAJOITUS
Halutessanne pojat voivat ma joittua paikallisissa perheissä turnauksen a jan (2-3 poikaa per perhe). Perheet
ovat paikallisten kiekkojunnujen perheitä, suurin osa paikallisista pojista osallistuu samaan turnaukseen oman
joukkueensa kanssa.
MATKATAVARAT LENNOILLA (Icelandair)
2 x 23kg per henkilö ruumaan sekä 1 x 8kg matkustamoon.

hotellit

26-30.12 (4 yötä) Best Western Brant Park Inn ««« tai vastaava (pelaa jat 3 yötä perheissä)

30-31.12 (1 yö) Radisson Niagara Falls ««« tai vastaava

31.12-3.1 (3 yötä) Novotel Toronto Centre ««« tai vastaava

Toronto, Kanada
wayne Gretzky Tournament
Matkapaketti sisältää
- Lennot Helsingistä (Icelandair)
- Kaikki matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset
- 8 yön ma joitus ««« hotelleissa (halutessanne pelaa jat 3 yötä perhema joituksessa)
- Ruokailut matkaohjelman mukaan
- Suomalaisen matkanjohta jan palvelut koko matkan a jan alkaen Helsingistä
- Sisäänpääsymaksut: Hockey Hall of Fame & CN Tower
- Tutustuminen Niagaran putouksiin
- Wayne Gretzky International Tournament, kaikki turnaus maksut sisältyy
- 2 harjoitusottelua
- 1 jääharjoitus (halutessanne kanadainen valmenta ja)
- Kaikki verot
Matkan hinta €/hlö
KYSY TARJOUS!

Toronto, Kanada
wayne Gretzky Tournament
Lisämaksusta mm
- Otteluliput Toronto Maple Leafs n.100€/hlö
- Otteluliput Toronto Raptors n.50€/hlö
- Lisäruokailut 15-20€/ruoka

"Kaikki järjestelyt ennen matkaa ja matkan aikana
toimivat loistavasti ja joustavasti, suosittelemme Pelimatkojen reissuja lämpimästi muillekin joukkueille."
- Mira, Kiekko-Vantaa

Maksuaikataulu
- Varausmaksu 200€/hlö 1kk matkan varaamisen
jälkeen
- Loppumaksu 3kk ennen matkaa

Miksi valita Pelimatkat
Pelimatkat tarjoaa Suomen johtavana urheilumatkojen järjestäjänä laadukkaat ja yksilölliset matkanjärjestelyt kaikien tasoisille ja ikäisille joukkueille.

Yhteyshenkilömme
Ryhmänne varausta hoitaa Jaakko Kemilä
041-4566717 / info@pelimatkat.com

Ymmärämme että ulkomaanmatka on aina iso ja
tärkeä projekti matkaavalle joukkueelle. Rekisteröitynä matkatoimistona vastaamme joukkueenne
matkan suunnittelusta ja toteutuksesta luotettavasti
ja turvallisesti.
Pelimatkat tarjoaa maamme parhaat kansainväliset
kontaktit, lukuisat koti- ja ulkomaiset seurat sekä
la jiliitot kuuluvat tyytyväisiin asiakkaisiimme.

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 Kuluttajaviraston myöntämä vakuusnumero.

