Kuopion Tila-Auto Oy:n
Koiranäyttelymatka
Helsinkiin

17. – 19.12.2021 (pe-su)

Hinta 205/235 €/hlö
edellyttää 24/18 lähtijää

KOIRANÄYTTELYMATKA HELSINKIIN
Perjantai 17.12.2021
Lähtö iltapäivällä bussilla kohti Helsinkiä (aikataulutus myöhemmin).
Majoittuminen Original Sokos Hotel Vantaa.
https://www.sokoshotels.fi/fi/vantaa/sokos-hotel-vantaa
Lauantai 18.12.2021
Klo 07.30 alkaen aamiainen hotellissa.
Kaksi kuljetusta Helsingin messukeskukselle ja takaisin hotellille päivän
aikana.
sunnuntai 19.12.2021
Klo 08.00 alkaen aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja kuljetus
Helsingin messukeskukselle, jossa vietetään päivä
(kuljettajalle 9h tauko). Paluu lähtöpaikoille.

Koira 34€/huone/2vrk
koirien määrää ei ole rajattu

Hinta sisältää:


Bussimatkat em. ohjelman
mukaan Kuopion Tila-Auton
upealla bussilla
• Majoitukset hotellissa 2 hh
(1hh-lisä 60 €/ 2 yötä)
 Aamiaiset hotellissa (2)
Hintaan ei sisälly:
•

Koirat
Bussista otetaan istuimia pois tarpeen mukaan. Näille paikoille
kiinnitetään koirien omat häkit. Hotelleissa kukin huolehtii, että
huoneet pysyvät siisteinä. Kun koirat ovat yksin huoneessa, ne on
syytä pitää häkissään. Koiran oma vesiastia on syytä olla mukana
matkalla. Koiran omistaja huolehtii, että koiran matkustusdokumentit
ovat kunnossa.
Matkan maksaminen
Matkatoimiston laskulla. Peruutusehdot toimitetaan lähtijöille
laskutuksen yhteydessä.

matkustajavakuutus,
koiranäyttelymaksut

ILMOITTAUTUMISET JA
LISÄTIEDOT
Tiina Moilanen
nextchance@me.com
050 – 321 5993
Vastuullinen matkanjärjestäjä
on Matka-Mainio Oy

esite päivitetty 29.8.2021

Tervetuloa mukaan upealle, laadukkaalle matkallemme Messariin!

Peruutusehdot: yleiset matkapakettiehdot eivät ole voimassa ryhmämatkalla. Peruutus aikaisemmin kuin 31 vrk ennen lähtöä, toimistokulut 20€
/henkilö. Peruutus 31–14 vrk ennen matkaa, kulut 25% matkan hinnasta. Peruutus 14–7 vrk ennen matkaa, kulut 50% matkan hinnasta. Peruutus 6vrk48h ennen matkaa, kulut 75% matkan hinnasta. Peruutus myöhemmin kuin 48h ennen matkaa, kulut 100%. Suosittelemme matkalaisia hankkimaan
matkustajavakuutuksen, joka korvaa peruuntumisesta aiheutuvat kulut sairastapauksessa. Jokainen matkalainen on velvollinen selvittämään omaan
vakuutussuojansa myös koskien koronaan. Pelko koronatilanteesta ei oikeuta kuluttomaan peruutukseen.

Koirat: Bussista otetaan istuimia pois tarpeen mukaan. Näille paikoille kiinnitetään koirien omat häkit. Hotelleissa kukin
huolehtii, että huoneet pysyvät siisteinä. Kun koirat ovat yksin huoneessa, ne on syytä pitää häkissään. Koiran oma vesiastia
on syytä olla mukana matkalla. Koiran omistaja huolehtii, että koiran matkustusdokumentit ovat kunnossa.

Matkatoimisto pitää oikeuden muuttaa ohjelmaa, mikäli koronatilanne aiheuttaa rajoituksia. Suosittelemme maskin käyttöä,
omia maskeja mukaan matkalle. Noudatetaan hyvää käsihygieniaa.
Matkalle mukaan kuvallinen henkilötodistus.

ILMOITTAUTUMISET 4.11.2021 mennessä!

Matkan liikennöi Kuopion Tila-Auto Oy.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matka-Mainio Oy.
Henna Oikarinen

Tommi Suhonen

MATKA-MAINIO OY

KUOPION TILA-AUTO OY

Puh. 017 – 46 33 666
henna@matkamainio.fi

Puh. 044 – 705 2900
tommi.suhonen@tila-auto.com

