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MYYNTIPALVELU
Holiday Club Caribia
E-mail: hotelsales.caribia@holidayclub.fi
www.holidayclub.fi
Tel. 0300 870920 (vaihde)
Tel. 0300 870923 (Holiday Club kokouspalvelu)
Tel. 030 6874 012 (Taija Jokinen)
Tel. 030 6874 011 (Satu Huvinen)
Tel. 030 6874 014 (Johanna Mäkelä)

TERVEHDYS!
Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme teille toiveittenne mukaisesti oheiset palvelut.
Ajankohta

07.09.2018

Henkilömäärä

30 - 40

Varausnumero

3271199

Majoitus

Yhden hengen Standard huone (18 m2)
Kahden hengen Standard huone (18 m2)

108 €/ huone/vrk
118€/ huone/vrk varattu 10 kpl

Huoneet käytössänne saapumispäivänä klo 15.00 alkaen.
Luovutus lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00.
Huonehinnat sisältävät hotelliaamiaisen, kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön.
Olemme varanneet standard huoneita kiintiöön 15 kpl nimellä Lady Pesis
Asiakas varaa itse majoituksensa huonekiintiöstä sekä suorittaa maksun
varauksen yhteydessä sovitun mukaisesti. Kiintiö on voimassa 23.08.2019 asti,
jonka jälkeen huoneet vapautuvat yleiseen myyntiin.

Kylpyläkäynti

Klo 18.00. Hinta 6€/hlö ei majoittuville.
Huom! Varaattehan kylpyläkäyntiä varten mukaan omat pyyheliinat sekä uimaasut.

Illallinen

Klo 20.30 illallinen tilausravintola Terracella. Tilausravintola on jaettavissa
kahteen osaan. Huomioittehan, että toisessa osassa ravintolaa (eri tasossa ja
seinän takana) saattaa olla toinen tilaisuus.
Buffet, hinta 20€/hlö, buffetiin sisältö tarkentuu lähempänä ajankohtaa.

Pysäköinti

Caribian pihalla on runsaasti pysäköintitilaa. Pysäköinnin veloitus on 1 €/tunti
tai 12 €/vrk. Hinnat ovat vuoden 2019 Autoparkki Norden Oy:n hinnoittelemia
tällä hetkellä voimassa olevia parkkimaksuja.

Maksuehdot

Veloitamme sovitut palvelut ja – tarjoilut yhdellä ryhmälaskulla tilaajalta. Lasku
tehdään henkilömäärän mukaan, mikä on 3 arkipäivää ennen tilaisuutta
ilmoitettu myyntipalveluun.
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Mikäli maksuehdoista ei ole toisin sovittu, tilaaja maksaa käteisellä, pankki- tai
luottokortilla. Jos tilaajalla on voimassaoleva laskutussopimus Holiday Club
Resort Oy:n kanssa, voidaan tilaajalle lähettää lasku jälkikäteen. Laskuun
lisätään hotellikohtainen laskutuslisä 8€/ lasku. Hotellilla on oikeus laskuttaa
ennakkoon yhteisöä kokouspaketeista. Maksuaika 14 vuorokautta. Hotellilla on
oikeus maksutavan muutokseen, mikäli yhteisön luottotiedoissa tapahtuu
olennainen muutos.
Varaus- ja peruutusehdot

Peruutukset ja muutokset koskien kaikkia tilattuja palveluita
Alle 20 hengen ryhmät
• koko tilauksen voi perua kuluitta viimeistään 2 vkoa ennen tuloa
• 50 % tilattujen palveluiden määrästä voi perua kuluitta viimeistään 7 vrk
ennen tuloa, yli menevästä osasta veloitetaan täysi hinta
• 25 % tilattujen palveluiden määrästä voi perua kuluitta viimeistään 3 vrk
ennen tuloa, yli menevästä osasta veloitetaan täysi hinta
• kaikista alle 3 vrk ennen tilaisuuden alkua tehdyistä peruutuksista ja
henkilömäärän vähennyksistä veloitetaan täysi hinta
21-50 hengen ryhmät
• koko tilauksen voi perua kuluitta viimeistään 28 vrk ennen tuloa
• 50 % tilattujen palveluiden määrästä voi perua kuluitta viimeistään 14 vrk
ennen tuloa, yli menevästä osasta veloitetaan täysi hinta
• 25 % tilattujen palveluiden määrästä voi perua kuluitta viimeistään 7 vrk
ennen tuloa, yli menevästä osasta veloitetaan täysi hinta
• kaikista alle 7 vrk ennen tilaisuuden alkua tehdyistä peruutuksista ja
henkilömäärän vähennyksistä veloitetaan täysi hinta

Tarjouksen vahvistaminen

Olemme varanneet tilat alustavasti käyttöönne. Pyydämme Teitä ystävällisesti
ilmoittamaan kirjallisesti tarjouksen hyväksymisestä/hylkäämisestä 12.04.2019
mennessä.
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin, mikäli hintoihin sisältyvään
arvonlisäveroon tulee muutoksia.

Hinnat

Kaikki tarjouksessa ilmoitetut hinnat sisältävät ALV:n.

Tervetuloa

HOLIDAY CLUB CARIBIA
Myyntineuvottelija / Sales representative
Satu Huvinen
Puh. 0300 870920 (vaihde)
Puh. 0300 870923 (Holiday Club kokouspalvelu)
Tel. 030 6874 012 (Taija Jokinen)
Tel. 030 6874 011 (Satu Huvinen)
Tel. 030 6874 014 (Johanna Mäkelä)
E-mail: hotelsales.caribia@holidayclub.fi
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HOLIDAY CLUB RESORTS OY RYHMÄVARAUSTEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT
Nämä ryhmäehdot koskevat 10-50 hengen ryhmiä.
Osallistujat
Pyydämme lähettämään majoittuvien ryhmien osalta nimilistan huonejakoineen viimeistään viikkoa ennen
saapumispäivää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@holidayclub.fi seuraavin tiedoin:
• ryhmä nimi ja henkilömäärä
• ryhmän tulopäivä ja lähtöpäivä
• ryhmänjohtajan nimi ja puhelinnumero
• arvioitu saapumisaika hotellille
• erikoisruokavaliot
• ulkomaisten ryhmien osalta myös syntymäajat ja passin numerot
Maksutapa
Mikäli maksuehdoista ei ole toisin sovittu, tilaaja maksaa käteisellä, pankkikortilla tai luottokortilla hotellissa.
Jälkilaskutuksesta on aina neuvoteltava erikseen ennen saapumista myyntipalvelun kanssa. Yli 10 hengen
seurueille tehdään yksi yhteinen lasku. Laskutuslisä 8 €/lasku.

Tilaisuuden vähimmäislaskutusperusteena toimii osallistujamäärä, joka on hotellilla tiedossa
• 3 vrk ennen tilaisuutta (alle 20 hlön ryhmät)
• 7 vrk ennen tilaisuutta (21-50 hlön ryhmät)
• 2 vkoa ennen tilaisuutta (yli 50 hlön ryhmät)
Näiden aikarajojen jälkeen tehdyistä perutuuksista tai pois jäänneistä veloitetaan täysi hinta.
Sairastuminen tai muu pakottava syy
Mikäli varaus peruuntuu asiakkaan tai hänen lähiomaisensa äkillisen sairastumisen, tapaturman tai
kuolemantapauksen vuoksi, asiakas on oikeutettu saamaan takaisin 50 % maksetusta summasta. Peruutus
on tehtävä ennen oleskelun alkua. Takaisinmaksun suorittamiseksi on peruutuksen syystä toimitettava
lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Holiday Club Resorts Oy:lle 14 vuorokauden kuluessa
peruutuksesta. Myöhemmin toimitettujen todistusten perusteella takaisinmaksua ei suoriteta. Oleskelun
aikana tehty peruutus tai oleskelun keskeytys ei oikeuta takaisinmaksuun. Oman matkavakuutuksen
kattavuus kannattaa tarkistaa matkan peruuntumisen varalta.
Tilaajan vastuu
Tilaaja on velvollinen suojelemaan vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita
tilaajan omat laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai kokousosanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin
irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa hotelliin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja
sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa
asioissa.
Tilajärjestelyt
Ryhmän tilaaja sopii ennen tilaisuuden alkua myyntipalvelun kanssa tilojen järjestelyistä ja kalustuksesta.
Mikäli hotelli tekee asiakkaan pyynnöstä kalusteiden tai tilojen uudelleen järjestelyä alle 3 vrk ennen
tilaisuuden alkua, veloitamme uudelleen järjestelyistä
35 €/tunti/työntekijä.
Sopimuksen siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman
hotellin ja ravintolan suostumusta.

