JA JÄNNITÄT VAIN KATSOMOSSA

15.10.
WILDER
vs
HELENIUS

Heavy Weight Boxing -matkapaketti | New York 14.-17.10.2022
Lähde mukaan ainutlaatuiseen nyrkkeilytapahtumaan pääkallopaikalle New Yorkin
Brooklyn Barcley Centeriin ja näe livenä kun Suomen raskaansarjan nyrkkeilytähti
Robert Helenius kohtaa huippuottelussa "The Bronze Bomber" Deontay Wilderin.
Matkapakettiin sisältyy kolmen (3) vuorokauden hotellimajoitus Wyndham New Yorker hotellissa,
josta on hyvät kulkuyhteydet BarckLey Centeriin. Esimerkkipaketin liput ovat Section 9 katsomossa, mutta halutessa liput voi korottaa saatavuuden mukaan lisämaksusta katsomoihin
7-8, joiden vierestä ottelijat saapuvat kehään, tai ns. lattiapaikoille, mikäli ottelun haluaa aistia
lähietäisyydeltä. Lentoja ei voi varat etukäteen, mutta ne voi tilata lisämaksusta tai varata itse.
PERUSPAKETTI
Lippukorotus
Lippukorotus

Section 9 lipulla
Section 7-8
Floor

1295 EUR | hlö | 2hh
620 EUR
890 EUR

Esimerkkipaketin hintaan sisältyy:
• 3 yötä jaetussa 2-hengen (parivuode tai erilliset sängyt)
• aamiaiset hotellissa
• 15.10. ottelulippu Section 9*
*lipputilanne tarkistetaan varauksen yhteydessä. Kannattaa toimia pikaisesti, sillä liput myydään
nopeasti loppuun.
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Wyndham New Yorker hotelli 4* | 481 8th Avenue, New York | www
Hotelli sijaitsee lähellä Madison Square Gardenia ja New Yorkin kuuluisat nähtävyydet kuten Empire State
Building ja Times Square ovat kävelymatkan päässä. Barclays Centeriin pääsee hotellin lähiasemilta kätevästi
metrolla 30 minuutissa.
Asemat: St. Pens Station – Lafayette Av tai 34st Penn Station – Atlantic Av Barcley Ctr.
Finnairin lennot lisämaksusta:
14.10. AY0005 Helsinki – New York, JFK 13:00 – 14:40
17.10. AY0006 New York, JFK – Helsinki 19:05 – 10:10 (18.10.)
Hinta määräytyy varaushetkellä ja se maksetaan heti. Hintaan vaikuttaa tuleeko mukaan vain
käsimatkatavara vai lisäksi ruumaan menevä matkalaukku. Palvelumaksu 70 €.
VARAUKSET
Mitään varauksia ei ole vielä tehty. Lipputilaukset ovat heti sitovia, eikä niitä voi vahvistuksen jälkeen
muuttaa/peruuttaa. Hotellin varaamme heti kun tilaus vahvistuu.
Hinnat perustuvat tämän päivän paikkatilanteisiin, valuuttakursseihin, hinnastoihin ja määräyksiin.
Mikäli niissä tapahtuu muutoksia ennen matkaa, matkan hinta muuttuu vastaavasti.
Emme vastaa otteluiden ajankohdan tai muista, meistä riippumattomista muutoksista, ja niistä koituvista
kustannuksista.

Varauksia varten tarvitaan:
• nimi
• kotiosoite
• e-mail
• gsm
• passin numero
• passin voimassaoloaika
Toimistomaksu: 15 euroa| varaus.
Maksuehto: heti
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MATKAEHDOT
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden
matkatoimistosta riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomaistai lentoverokustannusten noustessa.
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen
matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Kon-Tiki Sport Travel Oy, joka kuuluu Kilpailu- ja
kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) 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 myös matkan
laskun liitteenä.
Matkalla on voimassa Kon-Tiki Tours erityismatkaehdot.

Pohjois-Amerikkaan matkustavilla tulee olla kunnossa matkustajien ennakkotiedot
(API) ja ESTA-matkustuslupa.
https://www.finnair.com/fi-fi/matkustusasiakirjat/matkustusasiakirjat-yhdysvaltoihin--kanadaan-jaaustraliaan

Tiedustelut ja varaukset:
VARAA MATKA
sport@kontiki.fi
Sari Saxman 040-778 2648
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