Jamboree lentojen ryhmävarausehdot
Jamboree 2019 tapahtumassa käytetään seuraavien lentoyhtiöiden ryhmävarauksia: British Airways,
Finnair, American Airlines, Icelandair ja Lufthansa. Ryhmävarauksen minimikoko on 10 henkilöä.
Muutokset ryhmävarauksiin eivät ole mahdollisia matkan jo alettua.
Ennakkomaksu
Lentovarauksen ennakkomaksu on eur 240 / henkilö
Nimet
Nimet tarvitaan lentovarauksiin viimeistään 35vrk ennen lähtöä ja ennen lentolippujen kirjoitusta, nimen on
ehdottomasti vastattava passia, kutsumanimet ja lempinimet eivät ole sallittuja.
Nimenmuutokset
Ennen lipunkirjoitusta nimenmuutokset ovat mahdollisia kuluitta. Lentolippujen kirjoituksen jälkeen
nimenmuutoksesta veloitetaan 150 eur. HUOM lentovaraukset, joissa mukana American Airlines lentoja:
nimenkorjaukset ja nimenmuutokset eivät ole mahdollisia varausteknisistä syistä. Nimenmuutoksia
voidaan työstää vain arkipäivisin toimistoaikana klo 9-15 ja lähtöön on oltava vähintään 7 vuorokautta.
Peruutusehdot
Lentovarauksen peruutuskulu on eur 240 / matkustaja ennen lipunkirjoitusta, lähtöön on oltava vähintään
50 vrk. Lipunkirjoituksen jälkeen sekä aina alle 50 vrk ennen lähtöä peruutuskulut ovat 100%.
Lipunkirjoitus
Suomen Partiolaiset ry päättää lentolippujen kirjoitusajankohdan. Lentolipun hinnan verojen osuus voi
muuttua ennen lipunkirjoitusta veromuutosten ja valuuttakurssimuutosten seurauksena. Lentolippujen
kirjoituksen yhteydessä tarkka lopullinen hinta vahvistuu. Kaikki lentoliput on kirjoitettava viimeistään 14
vuorokautta ennen lähtöä, kirjoittamattomat lentoliput peruuntuvat/raukeavat automaattisesti.
Ryhmästä poikkeaminen
Toiseen suuntaan on aina lennettävä pääryhmän mukana. Toiseen suuntaan voidaan lentää pääryhmästä
poikkeavasti. Muutos on tehtävä ennen lentolippujen kirjoitusta. Lentoyhtiö määrittelee uuden lentolipun
hinnan tapauskohtaisesti. Lentovarauksissa, joissa on mukana American Airlines lentoja, poikkeamat
eivät ole mahdollisia varausteknisistä syistä.
Liittymälennot
Kotimaan liittymälennot on varattava ulkomaan ryhmävarauksesta erillisenä varauksena. Ulkomaan ja
kotimaan lennon väliin on jätettävä reilusti aikaa, minimi 3 tuntia. HUOM ulkomaan ja kotimaan lennot
ovat erillisiä matkajärjestelyjä ja lentoyhtiöt eivät vastaa jatkolennoista viivästys- tai peruutustilanteessa.
Suosittelemme, että kotimaan liittymälento varataan Suomesta lähdön yhteydessä ulkomaanlentoa
edeltävälle päivälle.
Erikoisruokavaliot
Euroopan ja USA:n sisäisillä lennoilla sekä Icelandairin lennoilla hintaan ei sisälly tarjoilua.
Mannertenvälisille lennoille on mahdollista tilata tavallisimmat erikoisruuat: gluteeniton ateria, laktoositon
ateria, kasvisateria maitotuotteilla, kasvisateria ilman maitotuotteita (yhdistemät eivät mahdollisia). Muita
allergioita tai ruokavalioita ei huomioida. Erikoisruokatilaukset on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen
lentoa.
Maksulliset istumapaikat
Etukäteen varattavat istumapaikat ovat maksullisia. Lähtöselvityksen yhteydessä istumapaikan saa
maksutta. Suosittelemme nettilähtöselvitystä, joka avautuu 24-36 tuntia ennen lähtöä. HUOM British
Airwaysin ryhmävarauksien osalta nettilähtöselvitys ei ole mahdollinen.

SMT, P.O. Box 20, FI-01531 Vantaa, Finland | Tel. +358 10 8261 | Business ID 0215207-5
American Express Global Business Travel (“GBT”) is a joint venture that is not wholly-owned by American Express Company or any
of its subsidiaries (“American Express”). “American Express Global Business Travel”, “American Express” and the American
Express logo are trademarks of American Express, and are used under limited license.

Matkatavaroiden ylipainot ja lisämatkatavarat
Matkustajalla saa veloituksetta olla yksi ruumassa kuljetettava laukku, joka painaa korkeintaan 23 kg ja
jonka ulkomittojen summa on enintään 158 cm. Tämän lisäksi saa ottaa matkustamoon käsimatkatavaran,
jonka ulkomitat ovat 56 x 45 x 25 cm ja paino enintään 8 kg. Ylipainosta ja ylimääräisistä laukuista
veloitetaan lähtöselvityksessä, hinnat ovat mannertenvälisillä lennoilla korkeat. Suosittelemme välttämään
ylipainoa ja ylimääräisiä laukkuja.
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