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LENTOPALLON EM-KISAT BULGARIASSA

Matka-aika
25.8.2023 - 1.9.2023, 8 pv, perjantai - perjantai

Matkan hinta
795,00 € / henkilö

Lentoaikataulut / Norwegian (suorat lennot)
25.08.2023 Helsinki – Burgas 19:50 – 22:55 D2856
01.09.2023 Burgas – Helsinki 23:45 – 02:45+ D82857

Matkapakettimme hintaan sisältyvät palvelut
lennot Helsinki-Burgas-Helsinki Norwegianin reittivuorolla
Norwegianin lipunkirjoitusmaksu
matkatavaraa (20+20 kg ja käsimatkavararana lisäksi 10 kg)
majoittuminen Golden Tulip Varna hotellissa kahden hengen huoneissa mukavuuksin, 7 yötä
aamiaiset hotellilla (7)
bussikuljetus Burgasin lentokentältä hotellille ja takaisin
marginaalivero

Lisämaksusta
otteluliput Suomen peleihin (lippujen hinnat selviävät myöhemmin)
yhden hengen standard-luokan huone (225€ sis. kaikki seitsemän yötä)
yhden hengen executive-luokan huone (350€ sis. kaikki seitsemän yötä)

Suomen ottelut tämän matkapaketin aikana (3 ottelua)
30.8.2023 Suomi-Kroatia klo 20:30
31.8.2023 Suomi-Bulgaria klo 20:30
1.9.2023 Suomi-Slovenia klo 17:30

Otteluliput
Lippujen hinnat selviävät myöhemmin. Tiedotamme lipuista ja lippukategorioista heti, kun ne julkaistaan. Kaikille
asiakkaillemme takaamme otteluliput!
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Hotellitiedot
Golden Tulip Varna
3A, bul. "Hristo Botev" Blvd, 9000 Varna, Bulgaria
TEL: +359 52 683 000
 https://varna.goldentulip.com/en-us/

 
Tämä vuonna 2018 remontoitu hotelli sijaitsee aivan Varnan keskustassa. Matkaa Palace of Culture and Sports-
areenalle on 3,7km, joten sijainti on mitä mainioin! Hotellista löytyy kaikki perusmukavuudet. Tarkemmat tiedot yllä
olevan hotellilinkin takaa!

Areena Varnassa
Suomen ottelut pelataan Palace of Culture and Sports areenassa, joka sijaitsee aivan Varnan keskustassa! Matkaa
hotellilta Areenalle 3,7km.

Maksuaikataulu + varaukset
Matkavarauksen jälkeen ennakkolasku tulee maksaa 7 vuorokauden kuluessa. Ennakkomaksun suuruus 200,00€
per henkilö. Loppumaksu erääntyy 3.7.2023

Bussimatka Burgas - Varna - Burgas
Bussimatka Burgasin ja Varnan välillä on 119km ja kesto noin 1 tunti ja 50 minuuttia.

Peruutus ja peruutuskulut
Matkustaja voi peruuttaa matkan erityissyystä tai ilman erityistä syytä. Matkan varaamisen yhteydessä matkustajan
tulee huomioida peruutustapauksissa seuraavat peruutuskulusäännöt.

Peruutuskulut määräytyvät peruutushetken mukaan. Peruutus tehdään toimistollemme sähköpostitse tai puhelimitse:
-viimeistään 55 vuorokautta ennen matkan alkua, varausmaksu 200,00 euroa toimii peruutuskuluna
-54-31 vuorokautta ennen matkan alkua, peruutuskulu on 50 % matkan kokonaishinnasta
-30 vuorokautta tai myöhemmin, peruutuskulu on 100 % matkan kokonaishinnasta
HUOM! Nimenmuutokset ovat mahdollisia 30 vuorokautta ennen lähtöä asti. Tämän jälkeen veloitamme
nimenmuutoksista lentoyhtiön taksan mukaan 75,00€ per muutos.

Matkaehdot
Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen matkatoimistoyhdistyksen neuvottelemia yleisiä
matkapakettiehtoja sekä Matkatoimisto Saarikoski Oy:n lisä- ja erityisehtoja. Tällä matkalla käytämme
ryhmämatkojen erityisehtojamme, jotka ovat nähtävillä Internet-osoitteessamme www.saarikoski.fi. Pyydettäessä
lähetämme ne myös postitse. Otteluliput laskutetaan matkapakettiin kuulumattomana erillisellä rivillä. Saarikoski
Travels vastaa matkapalvelujen teknisestä toteutuksesta, mutta ei vastaa ottelutapahtumasta Culture and Sports
Areenalla. Näistä palveluista vastaan Euroopan lentopalloliitto CEV.

Teille tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen
teihin sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yrityksemme Matkatoimisto Saarikoski Oy on
täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi yrityksemme on hankkinut
lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksunne ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen
paluukuljetuksenne siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302
mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.
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Hintasitoumus
Tarjouksemme hinnat perustuvat tarjouksen päiväyspäivänä voimassaoleviin hinta- ja valuuttatietoihin. Varaamme
oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla: valuuttakurssimuutokset,
meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet ja muuttuneet verot ja maksut. 

Vakuus
Kuluttajaviraston matkatoimisto Saarikoski Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3485 MjMv, mikä antaa oikeuden
järjestää ja välittää matkoja.

HUOM! Matkavakuutus
Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista matkalle, koska tilausmatkaa koskevien
peruutusehtojemme mukaan viime hetken peruutuksen tapahtuessa (myös sairastapaukset) peruutusturva on
haettava vakuutuksesta. Päällekkäisten vakuutusten välttämiseksi kannattaa tarkistaa mm. kotivakuutuksen sisältö
ennen erillisen matkavakuutuksen ottamista ja että siinä on myös peruutusturvaosa.

Ystävällisimmin,

Markus Salonen
Saarikoski Travels
Puh. +358 64 33 00 00
www.saarikoski.fi
info@saarikoski.fi
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