La Dolce Vita – Garage Girlien matka Toscanaan 22.-28.4.2018

Miltä kuulostaisi ihana loma, jonka aikana löydät oman sisäisen ja ulkoisen kauneutesi ja opit tuomaan sitä esiin?
Tämä on matka sinuun itseesi. Matka, jolla rakastut itseesi vähän syvemmin ja löydät omat parhaat puolesi
naisena. Matka, jonka aikana voit keskittyä täysin omaan hyvinvointiisi saaden ohjeita ja apua eri näkökulmista.
Alustava matkaohjelma:
22.4.
TERVETULOA TOSCANAAN
Klo 06:00 Lufthansan lento Müncheniin, jossa koneen vaihto ja saapuminen Firenzeen klo 12.15.
Kuljetus lentoasemalta Vincin kylään, n. 40 km päähän Firenzestä. Leonardo da Vincin synnyinpaikkakunta on
säilyttänyt keskiaikaisen viehätyksensä keskellä hurmaavaa maaseutua. Majoittuminen, lounas ja illallinen.

Lomatalo Tenuta Batisti

Lomatalo sijaitsee kukkuloilla, rauhallisella paikalla luonnon keskellä. Vincin keskustaan on 2,5 km, Firenzen
keskustaan on 38 km ja Pisaan 55 km. Talossa on 380 m2 ja se on kahdessa kerroksessa: avoin, iso ruokailutila,
ilmastointi, tv, 7 makuuhuonetta (5 kahden hengen huonetta parivuoteella, 2 kahden hengen huonetta erillisillä
vuoteilla), 4 suihkua/bideetä/WC:tä. Käytettävissä pesukone. Pihalla on terassikalusteita ja puutarhagrilli.
23.4. – 27.4.
LUENTOJA, OPETUSTA, RETKIÄ
Aamiaisen jälkeen päivien ohjelmaan sisältyy erilaisia luentoja mm. hyvinvoinnista; ruuasta, stressistä ja levosta,
kauneudenhoidosta, naisellisestä tyylistä, pukeutumisesta ja oman kehon rakastamisesta. Joka päivä on myös
kehoa hellivää liikuntaa. Lomapäivien aikana saat meikkaus- ja kampausopetusta pin-up tyyliin, lisäksi sinulle
tehdään ihon tarpeiden mukainen kasvohoito kosmetologin toimesta Monteil Paris-tuotteilla. Päiviä rytmittävät
myös kehoa hellivät lounaat, välipalat ja illalliset. Koulutusten ja opetusten ohessa tehdään retkiä lähiseudulle,
mm. viinitilalle sekä käydään Firenzessä. Matka huipentuu pin-up kuvauksiin Italian upeissa maisemissa
ammattivalokuvaajan ohjaamana ja saat itsellesi muistoksi oman pin-up kuvan.
28.4.
Aamiaisen jälkeen lomatalon luovutus. Kuljetus Firenzen lentokentälle.
Klo 16:30 Air Dolomitin lento Müncheniin, josta jatkolento Lufthansalla Helsinkiin klo 23:25.
Kouluttajat:
Ansu Malinen SKY kosmetologi eat ja parturi-kampaaja. Kosmetiikka-alan ammattituotteiden maahantuoja ja
asiantuntijana ihonhoidossa.
Heidi Niemi Pin-Up Garagen omistaja ja naisellisen pin-up tyylin asiantuntija. Valokuvaajana, stylistinä ja
vaatesuunnittelijana Heidi tuo jokaisen naisen parhaat puolet esiin meikin, kampauksen ja poseerauksen avulla.
Mari Salokannas Asiantuntijana ruoka- ja liikunta-asioissa. Hän on pilates- ja mindfullness-ohjaaja ja opiskelee
funktionaalista lääketiedettä sekä fit-koulutusta.
Hinta:

1699 €/hlö/kahden hengen huoneessa, yhden hengen huoneen lisämaksu 135 euroa.

Hintaan sisältyy: Lufthansan/Air Dolomitin lennot Helsinki–München–Firenze–München–Helsinki turistiluokassa,
lentokenttämaksut ja verot, 6 yön majoitus, lentokenttäkuljetukset, täysihoito, luennot, koulutus, ohjattu liikunta,
kasvohoito, pin-up valokuvaus, retket lähialueelle ja Firenzeen.
Hintaan ei sisälly matkavakuutus, **suositellaan**
Matkavaraukset:

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere

Puh. 0440 - 477070

info@resviaria.com

www.resviaria.com

Matkaohjelma sitoumuksetta, pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Vastuullinen matkanjärjestäjä lennoissa, majoituksessa ja lentokenttä-kuljetuksissa on
Resviaria Oy. Matkan sisällöstä, retkistä ja ruokailuista vastaa Pin-Up Garage.

RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja heinäkuussa 2009 allekirjoittamia
yleisiä matkaehtoja. Matkan erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja:
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT:
Matka maksetaan kahdessa erässä: ennakkomaksu 250 euroa, kun olet saanut vahvistuksen osallistumisesta. Loppumaksu
erääntyy 19.3.2018 mennessä. Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun.
PERUUTUSEHDOT:
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan
- Mikäli matka peruutetaan

29.1.2018 mennessä, veloitetaan 50 euroa/henkilö
30.1. – 18.3.2018, veloitetaan ennakkomaksu 250 euroa
19.3. – 5.4.2018, veloitetaan 70 % matkan hinnasta
6.4.2018 tai myöhemmin, peritään koko matkan hinta

MATKUSTAJAN PERUUTUSOIKEUDET: Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapaturma, hänellä on YVL:n 15§:n 1
mon. 3 kohdan ja yleisten YVE:n 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka. Tämän valmismatkan erityisluonteen vuoksi
sovellamme kuitenkin tästä ehtokohdasta poikkeavia ehtoja. Sovellamme matkapakettiemme osalta valmismatkalain 15§:n 2
momenttia, jonka mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä toimistokulujen lisäksi ne maksut, jotka majoitusliike tai muu
palveluntuottaja perii matkanjärjestäjältä myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi. 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).
Varaamme oikeuden rajoittaa matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus Valmismatkalain 15§ 1 mom. 3 kohdan perusteella, jos
kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa
ei voida myydä toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia.
Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista,
luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Tietoa turvallisuustilanteesta saat ulkoministeriön
nettisivulta www.formin.finland.fi ja rokotuksista ja terveystilanteesta saat THL:n nettisivuilta www.thl.fi tai www.rokote.fi
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI Matkanjärjestäjällä on
yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 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.
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 80 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.
Tämä valmismatka on Kuluttajaviraston valmismatkavakuuden piirissä ja vakuus on asetettu Suomessa.
RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 80 euroa/henkilö.

