03.05.2021

TILAUSMATKAT OY
Kauppakatu 55-57
70110 Kuopio

Niaa ja kehonhuoltoa Teneriffalla joulukuussa!

Miltä kuulostaisi yhdistää matkailu, lomailu sekä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen? Tällä
Teneriffan hyvinvointimatkalla se onnistuu. Päivä aloitetaan aamuauringossa lempeällä kehonhuollolla
pilateksen ja fasciamethodin liikkein. Aamupalan jälkeen on omaa aikaa leppoisalle lomailulle
auringosta, merestä ja lämmöstä nauttien. Illansuussa tanssimme yhdessä energisoivan ja iloisen nian
rytmein ja venyttelemme päivän kireydet pois. .
Aika +LQWD: 07. - 14.12.2021 1245€/hlö/2hh 1545€/hlö/1hh
Hintaan sisältyy:
- lento Helsinki - Teneriffa - Helsinki (Sunclass Airlines)
- ateriat lennoilla
- lentokenttäkuljetukset
- majoitus Sunprime Coral Suites & Spa
- aamiainen
- aamun kehonhuolto ja illan nia viitenä päivänä loman
aikana

Lentoaikataulut:
ti 07.12. Helsinki 07:25 - 11:55 Teneriffa
ti 14.12. Teneriffa 13:15 - 21:30 Helsinki
Ajat paikallista aikaa. Espanjan aika
-2h Suomen ajasta

Lisämaksusta:
- päivällinen viitenä iltana 186€/hlö
- lounas + päivällinen viitenä iltana 244€/hlö
Hinta ei sisällä: toimistokulut 15€/lasku
Matkaehdot:
- ennakkomaksu 300€/hlö 30.07.2021
- loppulasku erääntyy kuusi viikkoa ennen matka
- maksuja ei palauteta mikäli peruuttaa matkan maksujen jälkeen.
Sairaustapauksissa ko. summan saa matkavakuutuksestaan. Kaikilla
matkalaisilla tulee olla kattava matkavakuutus. Koronarokotus tullee
olemaan myös ehtona maahan pääsyyn.
- Matka on Tilausmatkojen ja Tjäreborgin yhteistyötä. Tilausmatkat vastaa
paketoinnista ja ottaa varaukset vastaan ja laskuttaa asiakkaan. Tjäreborg vastaa
lennoista, lentokenttäkuljetuksista, majoituksesta ja palveluista Teneriffalla.
Matkalla ei ole Tilausmatkojen edustajaa mukana. Tjäreborgin opaspalvelut ja
retket ovat käytettävissä kohteessa.

Matkalla on mukana jooga- ja niaohjaaja Anne Syvälahti sekä pilatesohjaaja Teija Pihkola. Ohjelmaan
sisältyy viisi kehonhuollon tuntia ja viisi
nia-tuntia. Sään salliessa harjoitukset
ovat ulkona. Annen ja Teijan tunnit
soveltuvat kaikille ikään ja kuntoon
katsomatta. Aiempaa kokemusta niasta ja
pilateksesta ei tarvita. Tervetuloa
nauttimaan hyvän olon liikunnasta
lempeässä ja asiantuntevassa
ohjauksessa!
Lisätietoa ohjelmasta kysy Annelta:
anne.syvalahti@onnikuu.fi

MATKAVARAUKSET 25.07. mennessä:
Päivi Bigovic TILAUSMATKAT OY
paivi.bigovic@tilausmatkat.info
p. 0400 870 262, 017 26 333 23
Tilausmatkat Oy
Kauppakatu 55-57
70110 Kuopio

Pidätämme oikeuden hinnan muutokseen,
mikäli eri osapuolet muuttavat hintojaan.

www.tilausmatkat.info/hyvinvointimatkat
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