JYTYN MEGARISTEILY 3.–5.5.2019
MATKUSTUSOHJE
HINNAT
Hyttiluokkia ja -vaihtoehtoja löytyy useita.
Risteilyhinnat löytyvät Matkavekan nettisivuilta.
Sieltä löydät kaikki risteilyyn liittyvät tiedot. Laiva
lähtee perjantaina 3.5. klo 17.00 ja palaa
sunnuntaina 5.5. klo 10:30.
ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 19.12.2018.

Mahdolliset kulut liityntäkuljetuksen paikkakunnan
ja kotisi väliltä korvataan Jytystä yli 50€:n osalta.
Mikäli näissä oma auto on ainoa mahdollisuus,
korvataan sen käytöstä 0,20 snt /km.
Matkalaskulomakkeen saat risteilyltä Jytyn infosta.
Palauta se koulutukseen tilaisuuden jälkeen.
Muistathan suosia kimppakyytejä!

Paikkoja on rajoitetusti joten teethän varaukset
pian Matkavekan nettisivuilla
www.matkavekka.fi/jyty . Useamman hytin
varaukset voit tehdä osoitteessa
www.matkavekka.fi/jyty-ilmoittautuminen.
Lisätietoja: p. 020 120 4000, avoinna ma-pe 9-17
ja su 10-14. Huom ei auki lauantaisin.

Lentoasemalta järjestetään bussikuljetus laiva
terminaaliin. Saat bussien aikataulut ja tarkat
ohjeet lentolippujen kanssa n. viikko ennen
tapahtumaa!

Yhdistys nimeää yhden henkilön joka hoitaa
varaukset ja lipputilaukset Matkavekkaan
Varaudu ilmoittautuessasi kertomaan osallistujien
nimet, jäsennumero, sähköpostiosoite sekä
laskutusosoite. Lisäksi tarvitaan mahdolliset ruokaallergiat sekä toive hyttiseurasta.

Matkavahvistus toimii matkalippuna liityntäkuljetukseen (linja-auto) ja laivalippuihin. Lentoliput
Matkavekka toimittaa yhdistyksille/tilaajille
viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.

Matkavekka laskuttaa yhdistykseltä tai
osallistujalta ennakkomaksun 50 €/osanottaja 7
vrk:n sisällä varauksesta; tämän jälkeen tehdyistä
peruutuksista ei ennakkomaksua palauteta.
Lopullinen lähtijämäärä tulee ilmoittaa
Matkavekkaan helmikuun 28. päivään mennessä.
Ja nimilista lähtijöistä viimeistään 22.3.2019
Matkatoimisto laskuttaa yhdistyksiltä tämän
jälkeen loppulaskun kaikista tilatuista palveluista.
MATKALIPUT JA KULUT
Matkavekka hoitaa lennot ja bussikuljetukset
Helsinkiin ja takaisin kotipaikkakunnalle. Jyty
maksaa matkakulut matkatoimiston valmiiksi
tuottamilla lennoilla ja bussikuljetuksilla – kaikki
muut liitynnät jäävät jäsenen itse kustannettaviksi.
Ennen ja jälkeen tapahtuman tapahtuvien
matkojen kulut jäävät kokonaan
osallistujan/yhdistyksen maksettaviksi.

MATKALIPPUJEN TOIMITUS JA
RISTEILYLIPPUJEN JAKO

Matkavekan linja-autolla tuleville kuljettaja jakaa
risteilyliput satamaan saavuttaessa. Muut
risteilyliput jaetaan Helsingin Eteläsataman
Olympiaterminaalissa perjantaina 3.5 klo 15.30
alkaen Megaristeilylle osallistujille. Valtuuston
kokoukseen ja aluetapaamiseen osallistujille klo
10.30 alkaen
MUUTA
Luentopäivän ja risteilyn jäsenhinnat koskevat
ainoastaan Jytyn jäseniä. Muilta kuin Jytyn
jäseniltä perimme 80 € lisähinnan. Myös
liityntäkuljetuksien matkaliput veloitetaan
ulkopuolisilta normaalihinnan mukaan.

Mikäli yhdistyksestä on tulossa isompi joukko,
voitte sopia yhteiskuljetuksesta suoraan
Matkavekan kanssa.(ryhmät yli 35 henkeä)

Lisätiedot www.jytyliitto.fi
matkavaraukset:
www.matkavekka.fi/jyty , Matkavekka puhelinmyynti p. 020 120 4000

