MTK LIITTOJEN- ja MHY:n JÄSENTEN TALVEN ALOITUSLOMA
KUUSAMOSSA RUKALLA
Tiistai 10.11 – perjantai 13.11.2020

Ruka avaa laskettelukauden 2020 – 2021 perjantaina 2.10.2020.
Marraskuussa on normaalisti rinteiden lisäksi auki myös osa Rukan laduista. Nyt on oiva
tilaisuus ottaa pikku lomanen raskaan vuoden päätteeksi. Majoitumme Rukan keskustaan
hyvätasoiseen hotelliin. tapaamme lomamme aikana uusia ja vanhoja tuttuja – jutusteltavaa
riittää niin ulkoaktiviteettien parissa, kuin esimerkiksi saunan lauteilla ja illallisten yhteydessä.
Rukalla on yleensä marraskuussa monipuolisesti iltaviihde -ohjelmaa.
Rukalla riittää hauskaa tekemistä niin perheen pienimmille, teineille sekä aikuisille.
Ruka toivottaa teidät tervetulleiksi.
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Matkaohjelma
10.11.20 tiistai

MATKAPÄIVÄ, MAJOITTUMINEN, RUKAN ESITTELY

| Lounas, illallinen
Saapuminen Rukalle omilla kyydeillä. Majoittuminen Rukan keskustahotelliin klo 13:00 alkaen.
Klo 14:00 kokoontuminen yhteen ja tervetulotilaisuus sekä kävelykierros Rukan ydinkeskustassa.
Vapaata aikaa. Sauna ja illallinen.
11.11.20 keskiviikko

OMAA AIKAA, TYÖSSÄJAKSAMISEN TIETOISKU

| aamiainen, illallinen
Aamiaisen jälkeen on omatoimista ohjelmaa.
Alkuillasta halukkailla on mahdollisuus tulla kuuntelemaan MTK:n jaksamiseen liittyvä ajankohtaiskatsaus. Sauna ja illallinen.
12.11.20 torstai

OMAA AIKAA, TIETOISKU
RETKI LAMMINTUVAN TALVISEEN IHMEMAAHAN

| aamiainen, illallinen
Aamupäivä on aikaa oman maun mukaan. Alkuiltapäivästä lähdemme omilla kyydeillämme
yhteiselle retkelle Lammintuvalle – talven ihmemaahan. Tarjolla on maksua vastaan mm: poroja,
minikelkkoja, Huskyjä, Icekartingia, kahvila.
Ennen päätösillallista halukkaille avoin MTK:n tietoisku.
Päätösillalliselle lähdemme yhdessä ja voimme muistella lomamme tapahtumia.
13.11.20 perjantai
KOTIMATKA
| aamiainen
Ennen kotimatkaa, aamiaisen jälkeen luovutamme huoneemme ja mahdollisuus kokoontua yhteen
MTK:n ajankohtaiskatsaukseen. Kotimatka oman aikataulun mukaan
Majoitus 10 – 13.11.2020
Rukan keskustassa vierekkäin sijaitsevat:
Scandic Rukahovi 2+1 hengen huoneessa
o Varattuna 20 kpl huoneita
o Osa huoneista (15 kpl) on Superior tasoisia, osa Standard -tasoisia
▪ Superior -luokan huoneet ovat tilavampia ja parvekkeellisia.
▪ Superior huoneet annetaan matkansa ensin varanneille.
- Hotelli Artic Zone 2 + 2 huoneisiin. Huoneita on yhteensä 10 kpl
▪ Näissä on täysleveät 2kpl erillisvuodetta + 1 kpl/vuodesohva 2hh.
▪ Lasitettu parveke
Matkanjärjestäjä majoittaa ilmoittautuneet henkilömäärän mukaan seuraavasti:
- Yksi – kolme henkilöä: Hotelli Scandic
- Neljä henkilöä:
Hotelli Artic Zone
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Matkakohde: Ruka
Matkan ajankohta: 10. – 13.11.2020
Matkan kokonaishinta jaetussa 2hh huoneessa (Htl Scandic)
tai 2 + 2 hengen perhehuoneessa (Htl Artic Zone)
365,00€ /henkilö, sis. ALV. Minimi 30 henkilöä
Lisähintaan
-

Htl Scandic: 2 hengen huone yhden käyttöön: 170€/henkilö
Lisävuode kolmannelle henkilölle Htl Scandic: 80€uroa
Mahdolliset muut maksavat pyydetyt palvelut

Matkan hinta sisältää
• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa tai 2 + 2 perhehuoneessa puolihoidolla
(3 x aamiainen ja illallinen)
• ohjelman mukaiset kokoustilat ja opastukset
• MTK:n asiantuntijan mukanaolo ja tietoiskut (MTK kustantaa nämä kulut)
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 14.10.2020 mennessä
Vastuulliselle matkanjärjestäjälle Oy Kontiki Tours Ltd
-

-

Sähköpostilla: markus.virmasalo@kontiki.fi
o matkustajien nimet ja huonejako
o matkustajien syntymävuosi
o matkustajien puhelinnumerot
o mahdolliset ruoka-aineallergiat
o laskutusosoite
o varaajan kotikunta
Tiedustelut puhelimitse 0400-754240 / Markus Virmasalo

Maksuehto- ja peruutusehdot:
-

Maksu eräpäivällä 16.10.2020
Kuluton peruutus 14.10.2020

Kehoittamme kaikkia matkavarauksen tehneitä ottamaan kattavan matkavakuutuksen,
joka korvaa esim. sairastumistapauksessa.
Jos varaus koronan aiheuttamien viranomaismäärysten tai rajoitusten johdosta joudutaan peruuttamaan kokonaan myöhemmin, palautetaan ennakkoon maksettu summa.
Muiden peruutussyiden vuoksi, ei varausta voi kuluitta enää tämän jälkeen perua.
Tietoa matkakohteesta:
http://www.kuusamo.fi/palvelut/rukan-hiihtokeskus
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/ruka-kuusamo/scandic-rukahovi
https://rukapalvelu.fi/majoitus/
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Matkan toteutuminen edellyttää minimi 30 henkilöä
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien
ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme
www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne ja muokkaan tarjousta toiveidenne mukaisesti.
Ystävällisin terveisin
Markus Virmasalo
asiakkuuspäällikkö
0400-754240
markus.virmasalo@kontiki.fi

Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours
Fredrikinkatu 25 A 10 (2.krs), 00120 Helsinki
Tel. +358 (0)9 466 300
info@kontiki.fi | www.kontiki.fi

Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja
eri teemoilla ympäri maailmaa. Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja lintumatkat sekä kulttuuri- ja wellness-matkat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla. Senioriryhmiin erikoistunut MatkaSeniorit-klubi,
metsä- ja maatalouden erikoismatkoja tekevä Trio Travels sekä urheilumatkoihin erikoistunut Björk &
Boström ovat myös tuotemerkkejämme. Kon-Tiki palvelee yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja yhteistyössä valittujen medioiden kanssa.

Oy Kon-Tiki Tours Ltd

Puh. +358 (0)9 466 300

www.kontiki.fi

Kon-Tiki | MatkaSeniorit | Trio Travels | Björk & Boström | Kon-Tiki Finland
100% suomalainen,
yksityinen vastuullinen
matkanjärjestäjä.

Fredrikinkatu 25 A 10
00120 Helsinki

Linnankatu 13 a A 17
20100 Turku

Kirkkotie 23
93600 Kuusamo

Koskikatu 14-16
96200 Rovaniemi

