
Travellerin lisä- ja erityisehdot

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä valmismatkaehdoista 
poikkeavia peruutusehtoja.

1. Lähtö toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 2 tai 4.  Matkan toteutuminen voidaan 
vahvistaa vasta peruutusajan päätyttyä, 35 vuorokautta ennen matkan alkua. 

2. Siirtymiset saapumispäivänä lentokentältä  hotellille ja lähtöpäivänä takaisin kentälle 
sisältyvät matkan hintaan, jos matkustajia kyydissä minimissään 2 henkilöä; jos 
asiakas saapuu tai lähtee yksin, veloitetaan kuljetuksesta lisämaksu. 

3. Kaikki siirtymiset ja retket toteutetaan busseilla, joissa on mukana myös muiden 
kansainvälisten matkanjärjestäjien asiakkaita ja sisältävät paikallisen englanninkielisen 
oppaan. Siirtymiset ja retket operoidaan matkustajien valitsemasta matkustusluokasta 
huolimatta yhdessä samoilla kulkuvälineillä. 

4. Matkan järjestäjä ei ole vastuussa asiakkaiden matkatavaroista kuljetuksien tai retkien 
aikana. 

5. Aikaisen retkelle lähdön ollessa kyseessä, emme voi taata aamiaisen saamista hotellilta.
Jos matkan aikana tulee äkillinen, järjestäjästä riippumaton viivytys,  jonka vuoksi 
hotellille saapuminen viivästyy huomattavasti, ei mahdollisesti ohjelmaan kuuluvaa 
illallista voida taata. 

6. Hintamme sisältävät verot, sisäänpääsymaksut, hotellien vero- ja palvelumaksut sekä 
pakolliset matkatavaramaksut lentokentillä ja hotelleissa, sisältäen 1 
matkatavaran/matkustaja. Ateriat kuuluvat hintaan silloin, kun ne ovat 
matkaohjelmassa mainittu (A=aamiainen, L=lounas, I=illallinen).

7. Hintaan ei sisälly lentokenttäverot, lennot, henkilökohtaiset kulut, erikoispalvelut 
hotelleissa tai tipit oppaille ja kuljettajille. Juomat eivät myöskään sisälly hintaan. 

8. Ylempänä mainitut sopimushinnat hotelleissa ennen tai  jälkeen varsinaisen ohjelman 
ovat riippuvaisia hotellin varaustilanteesta ja kattavat maksimissaan 3 yötä, neljännestä
yöstä eteenpäin normaalihinnat. 

9. Lisäretkiä voidaan varata ja ostaa paikallisen yhteistyökumppanimme toimistolta tai 
suoraan oppailta. Emme ole vastuussa retkistä, jotka on ostettu jonkin muun 
järjestäjän kautta. Retket tulee maksaa heti varauksen yhteydessä. Luottokortilla 
maksaminen ei ole joka paikassa mahdollista. 

10. 8 viikkoa ennen matkaa tarvitsemme täydelliset matkustajatiedot sisältäen nimet, 
passin numeron, kansalaisuuden, ammatin ja syntymäajan. 

11. Peruutusehdot
 >60 vrk ennen lähtöä ei peruutusmaksua
 59-31 vrk ennen lähtöä, peruutusmaksu 50% loppuhinnasta
 30-20 vrk ennen lähtöä, peruutusmaksu 80% loppuhinnasta
 19-0 vrk ennen lähtöä, peruutusmaksu 95% loppuhinnasta. 
 Lentohintojen peruutusmaksut riippuvat kulloisenkin yhtiön peruutusehdoista.

12. Tarkistathan, että tarpeelliset matkustusasiakirjat ja passi ovat kunnossa sekä 
rokotusohjeistukset maahan, johon olet matkustamassa.


