Suomen Valoteknillinen Seura/Valosto

Frankfurt 19.03.2018 - 21.03.2018
SAATE
Miksi OK-Matkat?
OK-Matkojen ryhmäpalveluilla on kokemusta ryhmämatkojen järjestämisestä jo yli 30 vuoden
ajalta. Uskomme vahvasti asiantuntevaan ja henkilökohtaiseen palveluun. Meillä ryhmämatkasi
rakentaa innostunut, osaava ja motivoitunut tiimi, jolla on erittäin vahva matkakohteiden tuntemus. Voit siis huoletta kääntyä puoleemme ryhmämatkan suunnittelussa. Saat OK-Matkoista
valmiin matkapaketin, jossa kaikki matkanne tarpeet on jo ennalta hoidettu matkaohjelmaa
myöten.
Kotimainen, kokenut matkanjärjestäjä
OK-Matkat on suomalainen vuonna 1982 perustettu perheyritys, joten meillä on pitkä kokemus
onnistuneiden matkojen eteen tehdystä työstä.
Luotettava valinta
OK-Matkat Oy Ltd on kuluttajaviraston vakuusrahaston/valmismatkarekisterin jäsen.
Vakuutemme kattaa koko valmismatkaliiketoimintamme.
Toivon, että tarjouksemme miellyttää ja pääsemme jatkamaan yhteistyötä!
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Heikki Härkönen
heikki.harkonen@valosto.com
0400 869 339

Anne Tuomisto
anne.tuomisto@okmatkat.fi
09 2510 2060

Suomen Valoteknillinen Seura/Valosto, Frankfurt

TARJOUS2
15.12.2017

Ajankohta

19.03.2018 - 21.03.2018

Matkan kesto

2 yötä, maanantai - keskiviikko

Ryhmän koko

15-20 henkilöä (minimi 15 henkilön ryhmä)

Lentoaikataulu

19.03.2018 AY1411 Helsinki - Frankfurt 07:40-09:20
21.03.2018 AY1416 Frankfurt - Helsinki 19:25-22:55
Lentoaikataulu sitoumuksetta. Kellonajat ovat paikallisia aikoja.

Hotelli

Excelsior**+
Mannheimer Strasse 7-9, 60329 Frankfurt am Main
http://www.hotelexcelsior-frankfurt.de/cms/en
Hotelli sijaitsee 15 minuutin junamatkan päässä Frankfurtin lentokentältä.
Raitiovaunut, bussit, metrot ja kaupunkijunat (S-Bahn -junat) ovat 2 minuutin
kävelymatkan päässä hotellilta. Keskusasema on vain muutaman askeleen
päässä ja messukeskus sijaitsee 5 minuutin metromatkan päässä.
Moderneissa huoneissa on satelliitti-tv, minibaari ja äänieristetyt ikkunat.
Amerikkalainen ja kiinalainen buffet aamiainen tarjolla aamiaishuoneessa.
Vastaanotto 24h.

Matkan hinta

869 euroa/henkilö/kahden hengen huone
1199 euroa/henkilö/yhden hengen huone
Hinta on ryhmähinta ja edellyttää minimi 15 täysin maksavan aikuisen
ryhmää yhtenevin lento- ja majoitusjärjestelyin. Mikäli matkustajamäärä jää
alle, matkan hintaa tarkistetaan.

Hintaan sisältyy








Finnairin reittilennot Helsinki-Frankfurt-Helsinki turistiluokassa
Lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero
2 yön majoitus Excelsior-hotellissa
Aamiaiset hotellissa
Lentokenttäkuljetukset meno/paluu
Suomenkielinen opas tulokuljetuksella, paluukuljetus ilman opasta

Lisämaksusta





Etukäteen määritellyt istumapaikat lennoilla alkaen 28 euroa/henkilö
Kotimaan liityntälennot alkaen 60 euroa/henkilö/suunta
Muut kuljetukset, ateriat, retket ja oppaan palvelut

Varaukset

Olemme alustavasti varanneet ryhmällenne 25 lentopaikkaa tarjouksen
mukaisille lennoille. Hotellista on alustavasti varattu 10 yhden hengen
huonetta ja 5 kahden hengen huonetta.
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Hintaperuste

Hinnat perustuvat OK-Matkojen sopimushintoihin vuodelle 2018 sekä
15.12.2017 voimassa olleisiin valuuttakursseihin. YVE: n kohta
hinnanmuutokset (9.1.c.) koskee kaikkia matkan kustannuksiin vaikuttavia
valuuttakurssimuutoksia. Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan matkan
hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta
valuuttakurssia. Pidätämme oikeuden hinnan- ja tuotteenmuutoksiin.

Vastuullinen
matkanjärjestäjä

Tämän matkan vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii
OK-MATKAT Oy Ltd
Uudenmaankatu 16 A
00120 Helsinki, Finland
Matkaan sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja sekä ryhmämatkaehtoja,
jotka toimitamme varausvahvistuksen yhteydessä.

Matkustusasiakirja Matkalla tulee olla mukana joko voimassa oleva passi tai poliisiviranomaisen
myöntämä uudenmallinen kuvallinen henkilökortti.
Suosittelemme varmistamaan, että matkustajalla on voimassa oleva
matkavakuutus ja että vakuutus sisältää riittävän peruutusturvan.
Toivon, että tarjouksemme miellyttää ja pääsemme jatkamaan yhteistyötä!

Ystävällisin terveisin,
Anne Tuomisto
OK-Matkat Oy Ltd

Liitteet

Ei liitteitä

Ehdot

Ryhmämatkan tarkemmat maksu- ja peruutusehdot toimitetaan mahdollisen
vahvistuksen yhteydessä.

