Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry

Satujen saarelle Islantiin 22.-25.9.2022

Matka tutustuttaa Reykjavikiin, maailman pohjoisimpaan pääkaupunkiin. Saaren vulkaaninen luonto
lukuisine luonnonihmeineen ihastuttaa. Jäätiköt, kraaterit, laavakentät ja vesiputoukset hurmaavat ikuisella
kauneudellaan. Yksi suosituimmista paikoista on laavakenttien ympäröimä Sininen laguuni-kuumavesijärvi.

Alustava matkaohjelma:
22.9. torstai
Sininen laguuni
Bussikuljetus Tampereelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Lähtöselvitys Helsinki – Vantaan lentoasemalla aukeaa kaksi tuntia ennen lähtöä.
Klo 16:15
Finnairin suora lento Helsingistä saapuu Reykjavikiin klo 17:00. Aikaero on –2 tuntia Suomen
aikaan. Suomenkielinen opas on ryhmää vastassa Keflavikin lentoasemalla. Suoraan
lentoasemalta ajamme noin vartin verran Siniselle laguunille. Laavakenttien ympäröimän
Sinisen laguunin vaaleansinen vesi on lähes 50 asteista ja mineraalipitoisuutensa ansiosta
terveellistä. Rentouttava vierailu kestää n. 1,5 h ja sisäänpääsyyn sisältyy kasvonaamio sekä
juoma laguunin baarista. Kuljetus Reykjavikiin. Ajomatka kestää noin 45 minuuttia.
Majoittuminen kolmeksi yöksi Reykjavikin keskusta-alueella.
Centerhotelli Laugavegur *** (paikallinen luokitus)

Laugavegur 95-99, Reykjavik
Hotelli sijaitsee lähellä pääostoskatua Reykjavikin keskustassa. Hallgrimskirkjan kirkolle 500
metriä, kansallismuseolle 1,5 km. Hotellissa on ravintola sekä baari, josta avautuu
kaupunkinäköala. Pienehköt huoneet, joissa on kylpyhuone tv, vedenkeitin, ilmainen wifi.
https://www.centerhotels.com/en/hotel-laugavegur-reykjavik
Illallinen hotellin ravintolassa.
23.9. perjantai
Reykjavikin kaupunkikierros
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan pääkaupunki Reykjavikiin. Kaupunki sijaitsee
niemimaalla ja sen itäreunalla kohoavat vuorijonot. Luonnon puhtaudesta on hyvänä
osoituksena kaupungin läpi virtaavan joen rikas lohikanta. Kierroksella näemme Reykjavikin
vanhan keskustan, satama-alueen, parlamenttirakennuksen ja suurimman ulkouima-altaan
Lagardaluirin, joka lämmitetään kaupungin alla sijaitsevilla luonnollisilla kuumilla lähteillä.
Kaupungin maamerkkinä toimii Hallgrimskirkjan kirkko, joka näkyy joka puolelle kaupunkia.
Kaupunkikierroksen aikana vierailemme kansallismuseossa, Harpan konserttitalossa sekä
Hallgrimskirkjanin kirkossa. Kierros kestää n. 5 tuntia ja tehdään osittain bussilla ja osittain
jalkaisin. Retken aikana nautitaan lounas.

24.9. lauantai
Kultainen kierros
Aamiainen. Islannin luonnonihmeisiin päästään hienosti tutustumaan Kultaisen kierroksen
retkellä, jossa kohokohtina ovat Stukkur-geyshir, Gullfossin vesiputous ja Thingvellirin
kansallispuisto. ”Kultainen vesiputous” Gullfoss syöksyy kahden laakean porrasmaisen
muodostelman kautta syvään kanjoniin. Kuohut saavat aikaan sateenkaaren väreissä
kimmeltävän, hienojakoisen usvan. Korkeutta putouksella on yhteensä 32 m. Lyhyen

ajomatkan päässä putouksista sijaitsee kuulu geyshir-alue kuumine ja kuplivine vesi- ja
mutalähteineen. Vaikuttavin geyshireistä on Stokkur, jonka vesisuihku nousee aina
20-30 m korkeuteen. Vierailemme myös Thingvellirin kansallispuistossa, jossa on sijainnut
myös maailman vanhin parlamentti. Retken kesto on n. 8 tuntia. Lounas retken aikana.
Lisämaksusta kolmen ruokalajin läksiäisillallinen paikallisessa ravintolassa.
Hinta 72 €/hlö.
25.9. sunnuntai
Aikainen aamiainen ja huoneiden luovutus. Kuljetus Reykjavikin lentoasemalle.
Lähtöselvitys lentoasemalla.
Klo 09:25
Finnairin lento lähtee Reykjavikista ja saapuu Helsinkiin klo 15:50. Bussikuljetus Tampereelle.
Hinta

min. 25 henkilöä
1375 €/hlö

min. 20 henkilöä
1465 €/hlö

Yhden hengen huoneen lisämaksu 335 €.
Hintaan sisältyy
- Bussikuljetus Tampere – Helsinki – Tampere tilausbussilla
- Finnairin reittilennot Helsinki – Reykjavik – Helsinki turistiluokassa
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- kolmen yön majoitus Reykjavikissa 3* hotellissa
- lentokenttäkuljetukset Reykjavikissa
- Reykjavikin kaupunkikierros ja sis. pääsyt kansallismuseoon, Hallgrimskirkjaniin
ja Harpan konserttitaloon
- sisäänpääsy Siniseen laguuniin, sis. pyyhkeen vuokra, mutakasvonaamio ja 1 juoma
- Kultaisen kierroksen retki
- 3 aamiaista, 1 illallinen, 2 lounasta
- suomenkielinen opaspalvelu kuljetuksilla ja retkillä
- suomalaisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan
- lentokenttämaksut ja paikalliset verot
Hintaan ei sisälly
- lisämaksu bussikuljetuksesta Mäntästä tai Ruovedeltä 25 €/hlö meno-paluu. Edellyttää
vähintään 8 henkilöä.
- ruokajuomat
- kolmen ruokalajin läksiäisillallinen, 72 €/hlö.
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**

Matkavaraukset 31.5.2022 mennessä.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure tilanteissa.
Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy
lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu
etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään kuukautta
ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan
lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden
toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Kehräsaari A 212, Tampere
Puh. 0440 477 070
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www.resviaria.com
KKV 2107/06/Mj

RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT 1.7.2018 ALKAEN
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen
sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Resviaria Oy on täysin vastuussa koko
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Resviaria Oy on hankkinut suojan palauttaakseen
suorittamasi maksut ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi sitä varalta, että
yrityksestä tulee maksukyvytön.
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja toukokuussa 2018
allekirjoittamia yleisiä matkaehtoja. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu
ottaen huomioon matkapaketteja koskevan direktiivin (EU2015/2302) ja lain pakottavat säännökset. Matkan
erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja:
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT:
Matka maksetaan kahdessa erässä: ennakkomaksu 300 euroa, kun olet saanut vahvistuksen osallistumisesta.
Loppumaksu erääntyy 8.8.2022 mennessä. Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun.
PERUUTUSEHDOT:
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan

viimeistään 20.6.2022, veloitetaan toimistokulut 100 €/hlö.
21.6. – 7.8.2022, veloitetaan ennakkomaksu 300 €/hlö.
8.8. - 4.9.2022, veloitetaan 50 % matkan hinnasta.
5.9.2022 tai myöhemmin, peritään 95 % matkan hinnasta.

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden matkustajan seurue majoittuu samaan huoneeseen ja joku
seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen
johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä ryhmä
voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä,
jolloin matkalle lähtevä ryhmä vastaa mahdollisista lisäkuluista.
Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalla sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua
matkaan siksi, ettei hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa
passia tai viisumia, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. Matka ei sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme
jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus
oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman
varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös
vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos
kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on
rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön
vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla).
Matkustajalla on oikeus luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää matkalle
osallistumista koskevat ehdot. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen
muutoksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä yhteistyökumppanin veloittamat todelliset kulut.
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista,
jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää,
vaikka kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä olosuhteita voivat olla esim. viranomaismääräykset,
ilmatilarajoitukset, sotatoimet, luonnonkatastrofit. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin
keskeytyminen voi olla kyseisiä syitä.
Tietoa turvallisuustilanteesta saat ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi ja rokotuksista/
terveystilanteesta saat nettisivulta www.rokote.fi.
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää
matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 20 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset
matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille.
Matkan toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia.
MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VAHINGOISTA
Resviaria Oy järjestää vapaa-ajanmatkoja eikä ole vahingonkorvausvelvollinen liikeasioille välillisesti aiheutuvista
ongelmista, jos esim. matkalta paluu myöhästyy. Matkanjärjestäjä ei ole korvausvelvollinen matkustajan itse
matkaohjelmaan tekemistä muutoksista tai käyttämättömistä palveluista.
KULJETUSYHTIÖN VASTUU
Lentomatkat tehdään reittilennoilla. Kuljetusyhtiöt ovat vastuussa matkustajista kuljetuksen aikana
kuljetusehtojensa edellyttämällä tavalla.
MATKUSTAJAN REKLAMAATIOVELVOLLISUUS
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän

edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Matkustajan tulee kyetä näyttämään, että ilmoitus
on tehty. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän
suorituksessa olleeseen virheeseen.
PASSI JA VIISUMIMÄÄRÄYKSET
Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan matkanjärjestäjälle hyvissä ajoin ennen matkan alkua, mikäli hän ei ole
Suomen kansalainen. Matkalle tarvitaan passi tai uuden mallinen henkilökortti.
MIES- JA NAISPAIKAT
Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneen lisämaksun, mikäli toista mies- tai
naispaikkalaista ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa.
NIMENMUUTOKSET
Pyydämme Teitä ystävällisesti tarkistamaan, että nimenne on kirjoitettu laskuun oikein, sillä lentolippuun tulostuu
laskun mukainen nimi. Mahdollinen nimen korjaus on ilmoitettava viimeistään loppumaksun yhteydessä.
Myöhemmistä ilmoituksista perimme nimenmuutoskuluina 100 euroa/henkilö sekä lentoyhtiön veloittamat kulut.
MATKUSTAJATIEDOT
Matkustajat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta matkustajatietoja tai anna etukäteistietoja
matkalle osallistujista. Tietojen luovuttaminen ei jälkikäteenkään ole luvallista. Täten pyydämme Teitä itse
vaihtamaan matkalla solmimienne tuttavuuksien kanssa yhteystietonne.
MATKANJÄRJESTÄJÄSTÄ RIIPPUMATTOMIEN KUSTANNUSMUUTOSTEN VAIKUTUS MATKAN HINTAAN
Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkan hintaa niissä tapauksissa, jos matkaohjelmaan ja hintaan
sisältyvissä palveluissa tapahtuu matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
lentokustannusten muutokset, kohdemaan palvelujen hintojen muutokset tai vastaavat.
ASIANTUNTIJAN VAIHTUMINEN
Pidätämme oikeuden käyttää nimetyn asiantuntijan sijaan toista opasta pakottavassa tilanteessa, esim. nimetyn
asiantuntijan ollessa estynyt sairastumisen tai muun vakavan syyn johdosta. Asiantuntijan vaihtuminen toiseen ei
oikeuta vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai matkan peruuttamiseen kuluitta.
OHJELMANMUUTOKSET
Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Resviaria Oy:llä on oikeus
vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta hinnanalennukseen tai
korvaukseen.

HUOMIOITAVAA!
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme
matkoillamme viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Huom! muuttuva
koronatilanne ei oikeuta kuluttomaan peruutukseen, jos matka muuten pystytään
toteuttamaan. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin käyttöä. Asiakas vastaa
itse mahdollisesta kohdemaahan vaadittavasta rokotustodistuksesta tai todistuksesta
negatiivisesta koronatestistä.
RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 euroa/henkilö.

