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RYHMÄ SINIBARETIT
Ilkka Koskinen, Aki Harju
Puh. (040) 577 2322/Ilkka
Puh. (040) 569 1510
ilkka.koskinen@upseerikerho.fi
akianttiharju@hotmail.com

TARJOUS

26.4.2018

Kiitämme tarjouspyynnöstänne sekä mielenkiinnostanne matkatoimistoamme kohtaan ja tarjoamme
Teille Nikosian ja Beirutin ryhmämatkajärjestelyjä seuraavasti:
Ajankohta:

SU 23.9. – SU 30.9.2018

Kohde:

BEIRUT, LIBANON JA NIKOSIA, KYPROS

Ryhmän koko:

10 henkilöä

Lentoaikataulut:

23.9. D8 742 Helsinki – Larnaca
06:40 – 10:45
23.9. CY 120
Larnaca – Beirut
18:40 – 19:20
Tässä lentojen välissä voisi mennä Larnakan rantabulevardille!
26.9. CY 123
30.9. D8 743

Hotellit:

Beirut – Larnaca
Larnaca – Helsinki

11:30 – 12:10
11:30 – 15:35

BEIRUT (23.-26.9.)
LE BRISTOL BEYROUTH ****
Verdun, Mme. Curie street
Beirut, Libanon
Puh. +961 1 351400, fax. +961 1 351409
http://www.lebristolbeirut.com/About/OurLocation#section-map
Hyvä hotelli Beirutin tyylikkäällä Verdunin alueella ja vain muutaman minuutin
kävelymatkan päässä elävästä yökerhojen, baarien ja kauppojen alueelta
Hamralta. Hotellissa pidetty paljon Libanonin sisällissodan neuvotteluja.
Hotellissa kattouima-allas, ravintola, aulabaari, concierge-palvelu, kuntosali,
kokoustiloja ja pesulapalvelu.
Useita eri huonekategorioita, joissa ryhmälle 25 neliön classic-huoneet. Näissä
mm. minibaari, TV, tallelokero, espressokeitin, WiFi, ilmastointi, kylpyamme,
wc, TV ja hiustenkuivain.
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NIKOSIA (26.-30.9.)
CLEOPATRA HOTEL ***+
8 Florinis street
1507 Nicosia, Kypros
Puh. + 357 22 844000
Fax. +357 22 844222
https://www.cleopatra.com.cy/cleopatra/page.php?pageID=11
Hyvällä sijainnilla oleva hotelli lähellä Nikosian vanhaa kaupunkia, jonne noin
reilun viiden minuutin kävelymatka. Larnakan lentoasemalta taksilla noin 45
minuuttia, joka maksaa suuruusluokkaa noin 50 eur.
Hotellissa ravintola, aulabaari, uima-allaskahvila, kuntosali, kauneuskeskus,
ulkouima-allas, kokoustiloja, business centre, ilmainen pysäkönti hotellin
vieressä, pysäköintitiloja hotellin alakerrassa, vastaanotossa tallelokero ja
matkatavarasäilytys.

Hinnat:

985 eur/hlö jaetussa kahden hengen classic/standard huoneessa
Minimi 10 henkilöä.

Hintaan sisältyy:

- Norwegianin ja Cyprus Airwaysin suorat reittilennot yllä mainituilla
vuoroilla turistiluokassa
lentokenttäverot ja maksut
majoitus kohteissa, valituissa huonemuodoissa aamiaisin, 7 yötä
Hinnat edellyttävät mainittua 10 hengen ryhmäminimiä. Määrän jäädessä
niiden alle, pidätämme oikeuden tarkistaa hintoja. Hinnat perustuvat
26.4.2018 valuuttakursseihin ja ne annetaan sitoumuksetta.

Lisämaksusta:

-

liityntäkuljetukset Lahti – Helsinki-Vantaan lentoasema menopaluu
liityntäkuljetukset Beirutin lentoasema – Beirutin hotelli menopaluu
liityntäkuljetukset Larnakan lentoasema – Nikosian hotelli menopaluu
muut vierailukohteet, retket ja opastukset
mahdolliset paikalliset kaupunkiverot, jotka maksetaan aina suoraan
hotellin vastaanottoon ja joiden määrä on yleensä viiden euron paikkeilla
per vrk. Nämä vaihtelevat kaupungeittain ja hotellin tason mukaan.

Maksut:

155 eur per henkilö 2.5.2018 mennessä.
Loppumaksu 45 vuorokautta ennen matkaa.

Peruutusehdot:

-

ennakkomaksu 155 eur on sitova, eikä sitä palauteta
60–45 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 350 eur per henkilö
44 vrk ja alle ennen matkan alkua, ei suoriteta mitään takaisinmaksua

Peruutuskulut veloitetaan, vaikka lentolippuja ei olisi kirjoitettu.
Lentoliput on kirjoitettava viimeistään 14 vrk ennen lähtöä.
Muutokset:

Nimenmuutokset ovat sallittuja lipunkirjoitukseen saakka.

Lehtimäki Matkat, Hämeenkatu 20, 15110 LAHTI, puh. +358 (0)207 509509
KUVI 4227/03/MjMv, SMAL, Y- tunnus 1017420-7
Sähköposti Ryhmat@LehtimakiGroup.fi Internet www.LehtimakiMatkat.fi

Matkatavarat:

Norwegian
Matkustajalla saa olla veloituksetta kaksi ruumassa kuljetettavaa laukkua,
jotka voivat painaa korkeintaan 20 kg per laukku ja jonka ulkomittojen summa
on enintään 158 cm. Lisäksi matkustajalla saa olla yksi käsimatkatavara, jonka
ulkomitat ovat enintään 55 x 40 x 23 cm ja jonka enimmäispaino on 10 kg.
Cyprus Airways
Matkustajalla saa olla veloituksetta yksi ruumassa kuljetettava laukku, joka
painaa korkeintaan 23 kg ja jonka ulkomittojen summa on enintään 158 cm.
Yhdeksi laukuksi voidaan laskea myös erikoismatkatavara, jonka paino on
enintään 23 kg ja pituus enintään 1,5 m.
Lisäksi matkustajalla saa olla yksi käsimatkatavara, jonka ulkomitat ovat
enintään 56 x 45 x 25 cm ja jonka enimmäispaino on 10 kg.

Matkustusasiakirjat:

Turistimatkalle matkustavat Suomen kansalaiset tarvitsevat voimassa
olevan passin.

Matkavakuutus:

Suosittelemme aina riittävän kattavan matkustajavakuutuksen ja
matkatavaravakuutusten ottamista heti varausmaksuvaiheessa.

Tarjous voimassa:

2.5.2018 saakka

Tehdyt varaukset:

Emme ole tehneet alustavia varauksia, joten hintatiedot perustuvat
tarjouksentekopäivän paikkatilanteisiin sekä valuuttakursseihin. Pidätämme
näiden syiden vuoksi oikeuden hinnanmuutoksiin.
Toivottavasti tarjouksemme vastaa toiveitanne ja odotuksianne.
Terveisin
Henry
Henry Perttula
Myyntijohtaja, Ryhmät ja Erikoismatkat |
Director of Sales, Groups and Tailor Made Travel
tel. +358 (0)20 7509 511
m. +358 (0)40 8491 801
Henry.Perttula@LehtimakiGroup.fi
Lehtimäki MATKAT | TRAVEL
LehtimakiMatkat.fi

- Lehtimäki Group – The Best in Every Way –
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