YLEINEN MATKAOHJE

Q-koodi pitää näkyä

SjoyTravel Kylpylämatkoille
Korona:

Voit nousta maihin Virossa,

jos sinulla on viranomaisten vaatimuksen mukaiset todistukset:
•
•
•
•

Rokotustodistus täydellisestä rokotussarjasta (Saa omakannasta)
Tai lääkärintodistus 6 kuukauden aikana sairastetusta koronavirustaudista.
Tai Korkeintaan 72 tuntia vanha negatiivinen PCR-testi tai 48 tuntia vanha negatiivinen RTD-testi
Ilman todistuksia, on pysyttävä karanteenissa, kunnes saat negatiivisen testituloksen.

1. matkapäivä
Matkaan lähdetään sovittuna päivänä laskussa ilmoitetuilta
pysäkeiltä (pysäkillä oltava 10min ennen). Käytettävä laiva ja
satama ilmoitetaan aina laskussa. Laivaliput kansipaikoin jaetaan satamassa Sjoy-bussissa.
Tallinnasta matka jatkuu välittömästi kohti kohdekylpylää. Saapuminen hotellille. Huoneiden jako
(huoneen saa käyttöön viimeistään klo 15.00). Puoli-tai täyshoitopakettiin kuuluu tulopäivänä
päivällinen. Pakettiin kuuluvat lääkärin/hoitajan tarkastukset alkavat joko heti aamusta tai
vastaanotosta saadun ohjeen mukaisesti.
. Ruokailuista, lisämaksullisista retkistä, iltaohjelmista sekä muusta kylpylä-lomaanne liittyvistä
asioista saatte tiedot kylpylän ilmoitustaululta.
KOTIIN LÄHTÖ (viimeinen matkapäivä) Lähtöaika ilmoitustaululla.
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Bussi lähtee kohti Tallinnaa. Bussikuljetus Helsingistä
lähtöpaikkakunnille alkaa välittömästi.

Hintaan sisältyy: Bussikuljetus meno-paluu/ Laivamatkat laskussa mainitulla laivalla kansipaikoin.
Majoitukset 2 hh/ Lääkärin tai hoitajan määräämät hoidot 2 pv./ Paketin mukaiset aamiais-, puoli/täyshoitoruokailut sovitun mukaan.
HYVÄ TIETÄÄ : Matkustusasiakirjat, matkatavarat ja mukaan matkalle.
- Viroon matkustava Suomen kansalainen tarvitsee voimassa olevan passin tai virallisen henkilökortin.
myös lapset. Ajokortti tms. ei käy matkustusasiakirjaksi. - Tärkeimmät henkilökohtaiset tavarat, loman
aikana käytettävät lääkkeet alkuperäispakkauksissaan käsimatkatavaroihin,
- Matkatavaroissa tulee olla asiakkaan tiedot (nimi, puhelinnumero jne.). Matkatavarat eivät tullisäännösten
vuoksi saa sisältää tupakka- tai alkoholi tuotteita. Ne jokaisen tulee kuljettaa mukanaan laivaan.
- Unohtuneiden matkatavaroiden palautus asiakkaan omalla kustannuksella.
- Matkavakuutus: Sjoy Travel ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta
kohdanneista vahingoista. Kehotamme peruutusturvan sisältävää matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen
hankkimista.
- Peruutusten osalta noudatamme kylpylämatkoilla Seppo-Juhani Oy/ SjoyTravelin erityismatkaehtojen
kohtaa erityismatkat. Tilausmatkaa koskevien peruutusehtojemme mukaan viime hetken peruutuksen
tapahtuessa (myös sairastapaukset) peruutusturva on haettava aina vakuutuksesta.
Ehdot sekä tiedot tietosuoja käytännöstä sivuillamme www.sjoy.fi. Pyydettäessä lähetämme ehdot postitse.
Huom! Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
Seppo-Juhani Oy toimii vastuullisena matkanjärjestäjänä jolla on vakuus Suomen Kilpailu- ja
kuluttajavirastolla. Kuluttajavirastonumeromme on: 4409/05/MjMv, y-tunnus 0803891-1

Tiedustelut: Seppo-Juhani 040 506 0330 tai 040 523 3838 Arja
Sjoy Travel / Seppo-Juhani Oy
Toivontie 2, 16730 Kutajärvi,
Tel: +358 40 5060 330, www.sjoy.fi / matkat@sjoy.fi

