13.12.2017

Kehon ja mielen hellintää Itävallassa
11. – 14.6.2018
Lähde Itävaltaan joogaohjaaja ja Lightfulness Coach Monika Mäkitalon
johdolla. Luvassa on kokonaisvaltaista hyvinvointia jooga- ja meditaatioharjoituksin, lightfulnessin saloja, meditatiivista luontokävelyä ja
rentoutumista kylpylän lämpimissä vesissä. Bad Blumaun kylpylähotelli on jo
itsessään kuin taideteos ja nähtävyys. Lopuksi tutustumme keskiaikaiseen
Grazin kaupunkiin.
Alustava matkaohjelma
Maanantai 11.6. Helsinki – Wien – Bad Blumau (ajomatka n.154 km)
Tapaamme lentokentällä joogaohjaaja Monika Mäkitalon. Lähtöselvitys tulee tehdä
omatoimisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalla noin kaksi tuntia ennen lähtöä.
Klo 08:30
Finnairin suora reittilento lähtee Helsingistä Wieniin.
Klo 09:55
Lento saapuu Wieniin paikallista aikaa.

Klo 17:00

Jatkamme bussilla Bad Blumaun kylpylähotelliin, jonne saavumme noin klo 13.
Yhteisen tervetulolounaan jälkeen majoitumme huoneisiin, jonka jälkeen on aikaa
tutkailla hotellin palveluita ja ympäristöä.
Kokoonnumme hotellin joogasaliin ja käymme läpi päivien ohjelmaa sekä pidämme
reilun tunnin mittaisen rentouttavan jooga- ja meditaatiohetken.
Illallinen on tarjolla hotellin noutopöydästä klo 17:30-21:30.
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Hotelli 11.–14.6.
Rogner Bad Blumau****
Bad Blumau
www.blumau.com/
Laajan peltoalueen ja niittyjen ympäröimä tasokas kylpylähotelli, jonka vulkaanisesta
mineraalilähteestä virtaavalla vedellä on parantava vaikutus ja saa ihon tuntumaan
silkinpehmeältä. Itävaltalaisen arkkitehdin Friedensreich Hundertwasserin
suunnittelema rakennus on jo itsessään kuin taideteos ja nähtävyys; värikäs
julkisivu, pyöreitä muotoja, lehteviä kattoja, 2400 ikkunaa, 330 pylvästä.
Kylpyläalueelta löytyy 11 sisä- ja ulkouima-allasta, porealtaita, erilaisia
saunoja sekä rentoutumishuone. Lisäksi hotellissa on kuntosali sekä vuokrattavia
polkupyöriä. Hotellin ravintola on kuuluisa erinomaisesta ja korkeatasoisesta
aterioistaan, joiden raaka-aineina käytetään pääosin tuotteita paikallisilta tuottajilta.

Tiistai 12.6.
Klo 07:45
Aloitamme aamun lempeällä ja herättelevällä aamujoogalla.
Aamiainen on tarjolla klo 07:00-10:30 Lebensfroh-ravintolassa.
Klo 10:30
Aamiaisen jälkeen Monika johdattaa meidät lightfulnessin saloihin (sään salliessa
ulkosalla).
Lightfulness Coaching™ on henkisen hyvinvoinnin ohjausta. Se on vapautumista
peloista ja kaikesta siitä vanhasta, raskaasta ja turhasta, mikä ei enää palvele
hyvinvointiamme. Opimme tarkastelemaan elämän tähän astisia tapahtumia uudesta
näkökulmasta ja opimme ymmärtämään, että kaikki mitä meille tapahtuu, tapahtuu
meitä varten.

Klo 17:00

Lounaan jälkeen on vapaa-aikaa nauttia kylpylän palveluista tai tutkailla ympäristöä
pyöräillen tai kävellen.
Jatkamme päivää meditatiivisella luontokävelyllä. Kuulemme luonnon elementeistä
sekä luonnon parantavista voimista ja teemme kävelyllä myös lyhyempiä ohjattuja
meditaatiohetkiä.
Illallinen on tarjolla hotellin noutopöydästä klo 17:30–21:30.

Klo 21:15

Päätämme päivän rentoutumis- ja meditaatiohetkeen.
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Keskiviikko 13.6.
Klo 07:45
Aloitamme päivän aamumeditaatiolla
Aamiainen on tarjolla klo 07:00-10:30 Lebensfroh-ravintolassa.
Klo 10:30
Uppoudumme jälleen lightfulnessin saloihin (sään salliessa ulkona)
Lounaan jälkeen on vapaa-aikaa nauttia kylpylän palveluista tai tutkailla ympäristöä
pyöräillen tai kävellen.
Klo 17:00
Hyvän olon fiilistelyjooga ulkona luonnossa tai sisätiloissa
Illallinen on tarjolla hotellin noutopöydästä klo 17:30-21:30.

Torstai 14.6.
Aamiainen on tarjolla klo 07:00-10:30 Lebensfroh-ravintolassa.
Klo 09:00

Aamiaisen ja huoneiden luovutuksen
jälkeen tutustumme keskiaikaiseen
Grazin kaupunkiin. Teemme siellä
kävelykierroksen englanninkielisen
paikallisoppaan johdolla sekä
näemme Grazin tärkeimmän
nähtävyyden, Linnavuoren, josta
avautuu hienot näkymät yli Grazin
kattojen kohti ympäröivää vuoristoa.
Aikaa jää myös omatoimiseen
lounaaseen. Grazin vanhakaupunki
on täynnä toinen toistaan
viihtyisimpiä kahviloita ja
ravintoloita.

Klo 14:00

Jatkamme lentokentälle.

Klo 19:20

Finnairin suora reittilento lähtee Wienistä Helsinkiin, jonne saavumme klo 22:40.
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Matkan hinta:
1.198 € / henkilö jaetussa kahden hengen huoneessa
1.359 € yhden hengen huoneessa
Hintoihin lisätään CWT Kaleva Travelin palvelumaksu 22 € / lasku
Hintaan sisältyy:
Finnairin edestakaiset lennot turistiluokassa Helsinki – Wien - Helsinki
lentokenttä- ja hotellivero
ohjelman mukainen majoitus valitussa huonetyypissä buffee aamiaisella
ohjelman mukaiset kuljetukset ja retket
ohjelmassa mainitut aktiviteetit
ohjelman mukaiset ateriat (3 x lounas, 3 x illallinen)
kylpyläosaston vapaa käyttö
suomalaisen joogaohjaajan/matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan
ALV
Hintaan ei sisälly:
matkavakuutus
ruokajuomat
juomarahat
laukunkanto
Matkanjohtaja
Monika Mäkitalo on jooga- ja meditaatio opettaja, sekä
Lightfulness Coaching™ -henkisen hyvinvoinnin ohjaaja.
Harjoitukset tehdään aina osallistujaa itseään ja kehoa
kunnioittaen, tavoitellen tasapainoista, rauhallista ja iloista olotilaa.
"Käytän harjoituksissa joogan ja meditaation eri muotoja, sekä
elämänhallinta oppeja, joita olen myös oman kokemuksen kautta
todennut toimiviksi."

Huom. Matkaohjelma sitoumuksetta. Matkan toteutuminen
edellyttää minimiosallistujamäärää. Mikäli matkaa ei voida
toteuttaa vähäisen osanottajamäärän vuoksi, ilmoitamme matkan peruuntumisesta viimeistään 21
vrk ennen matkan alkua.
Matkustajien tulee ilmoittaa virallinen, passissa oleva nimi ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli nimi
on ilmoitettu väärin, ei CWT Kaleva Travel vastaa asiakkaalle mahdollisesti koituvista
kuluista/vaikeuksista lähtöselvityksessä. Jos CWT Kaleva Traveliin tilauksen yhteydessä ilmoitettu
nimi myöhemmin muutetaan passin mukaiseksi, perii CWT Kaleva Travel aina kunkin lentoyhtiön
nimenmuutoksesta perimät kulut asiakkaalta.
Mahdolliset erikoisruokatoivomukset tulee esittää viimeistään kaksi viikkoa ennen matkan alkua,
mutta toiveiden toteutumista emme voi taata.
Matkaehdot ovat tämän matkaohjelman liitteenä, tutustukaa niihin huolellisesti. Liput ja muut
matkadokumentit toimitamme sähköpostitse teille noin kaksi viikkoa ennen matkan alkua.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
CWT Kaleva Travel / Lukijamatkat
Puhelin:
0205 615 540 (suuntanumeroa ei tarvita)
Osoite:
Työpajankatu 9 D, 00580 Helsinki
sähköposti: euro@kalevatravel.fi
internet:
www.kalevatravel.fi/lukijamatkat
VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ:
CWT Kaleva Travel
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CWT KALEVA TRAVEL / LUKIJAMATKOJEN MATKAEHDOT
LUKIJAMATKOJEN SISÄLTÖ JA HINTA
CWT Kaleva Travelin lukijamatkat räätälöidään. Varaukset perustuvat reittilentoihin ja niiden
erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituilta osin
sovellamme yleisiä valmismatkaehtoja. Lukijamatkojen hinnat ja sisältö perustuvat
matkaohjelmissa mainittuihin tietoihin. Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on
yksilöity hintaan kuuluviksi matkaohjelmassa. Lippuun merkityt pakolliset lentoverot sisältyvät
matkan hintaan. Sen sijaan kohteesta lähdettäessä paikallisille viranomaisille maksettavat
lentokenttäverot matkustaja maksaa itse käteisellä paikan päällä. EU-maissa arvonlisävero sisältyy
matkojen hintaan.
MATKAVARAUS JA ENNAKKOMAKSU
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua matkaohjelman sisältöön ennen maksujen suorittamista.
Sopimus syntyy, kun matkustaja matkan tilattuaan maksaa ennakkomaksun. Ennakkomaksu
Euroopan matkoilla on 150 €/henkilö. Ennakkomaksu erääntyy 7 vrk varauksesta ja loppusuoritus matkasta on maksettava viimeistään 5.5.2018. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa
oleva CWT Kaleva Travelin palvelumaksu. Luottokorttimaksusta veloitamme lisäksi 7.50€
välityskulun
PERUUTUSEHDOT JA TAKAISINMAKSUT
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka ilman erityistä syytä seuraavin ehdoin:
Peruutusehdot:
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa matka seuraavin ehdoin:
– jos matka peruutetaan viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat toimistokulut
88 euroa/henkilö.
– 59 vrk – 36 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat ennakkomaksun suuruiset.
– 35 vrk – 15 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 50 % matkan hinnasta.
– 14 vrk ennen matkaa tai myöhemmin peruutetusta matkasta peritään peruutuskuluina koko
matkan hinta.
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1
mom. 3 kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka, on CWT Kaleva
Travelilla oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista CWT Kaleva Travelilla ei ole
hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). CWT Kaleva Travel ei sen sijaan ole
oikeutettu korvaukseen menettämänsä liikevoiton osalta. Äkillinen matkalle lähdön este on
todistettava lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme
matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksen jälkeen perimme peruutuksesta kuitenkin aina toimistokuluina 100
€/henkilö sekä lentoyhtiöiden CWT Kaleva Travelilta perimät kulut. Useimmissa tapauksissa
lentolipuista ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.
MUUTOKSET JA MATKASOPIMUKSEN LUOVUTUS
Mikäli asiakas haluaa muuttaa matkan kohdetta, hotellia tai lähtö/paluupäivää tai luovuttaa
matkasopimuksen toiselle, on matkanjärjestäjällä oikeus veloittaa muutoksesta tai luovutuksesta
aiheutuneet todelliset kulut ja lisäksi toimistokulut 100 €/henkilö. Jo alkaneeseen matkaan ei voi
tehdä muutoksia. Lentolippuun tulostuu laskun mukainen nimi, joten pyydämme ystävällisesti
tarkistamaan viimeistään loppumaksun yhteydessä, että nimenne on kirjoitettu oikein.
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 tilille.
MATKATAVARAT
Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. kuljetusyhtiöiden voimassaolevia määräyksiä, jotka
ovat saatavilla pyynnöstä.

5

VAKUUTUKSET
Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava vakuutusturvasta,
jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa esim. matka-, matkatavara-, tapaturma-, tai vastuuvakuutuksien muodossa. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista jo
matkaa varattaessa.
PASSI, VIISUMI JA ROKOTUKSET
Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden
kustannuksista, ellei toisin ole sovittu. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle
aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi. Pyydettäessä
opastamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa.
YKSITTÄISET LENNOT, MAJOITUS- JA KULJETUSJÄRJESTELYT
CWT Kaleva Travelin myymiin yksittäisiin lentoihin, majoitus- tai maakuljetusjärjestelyihin, joihin ei
liity muita palveluita, ei sovelleta valmismatkalain ehtoja. Mahdolliset muutokset, peruutukset ja
takaisinmaksut tapahtuvat kulloinkin voimassaolevien palveluntuottajien ehtojen mukaan. Näissä
tapauksissa CWT Kaleva Travel toimii välittäjänä noudattaen voimassaolevaa palveluhinnastoa.
LISÄPALVELUT
Matkoista veloitetaan matkaennakon lisäksi ennakkomaksuna kulttuuri- tms. tapahtumien lippujen
hinta, jota ei palauteta matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä
käyttämättä. Lisäpalvelujen varauksista peritään voimassaolevat palvelumaksut.
MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU
Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista,
luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista tai muista vastaavista tilanteista.
MATKUSTAJAN VELVOLLISUUS ILMOITTAA VIRHEESTÄ
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle
matkanjärjestäjän edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Mikäli näin ei
tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän suorituksessa
olleeseen virheeseen. Korvausvaatimukset on aina tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle
viimeistään 21 vrk kuluttua matkan päättymisestä.
OHJELMANMUUTOKSET
Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmanmuutoksiin.
Matkanjärjestäjällä on oikeus vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman
velvollisuutta hinnanalennukseen tai korvaukseen.
YLEISET VALMISMATKAEHDOT www.kalevatravel.fi/info/matkaehdot-0
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