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Tanssimatka Amsterdamiin  

to 21.- su 24.3.2019 

 

Tanssimatka on suunnattu 25+ vuotiaille tanssin harrastajille. Matka ja tunnit sopivat parhaiten sellaiselle, 

joka on harrastanut tanssia aktiivisesti ja käy pääsääntöisesti keskitason tunneilla. 

Matkanjohtajana ja tanssin sparraajana valloittava Mindy Lindblom. Hän koordinoi 

tanssinopetusta paikan päällä ja varmistaa opetuksen tason etukäteen. Kun sinulla on mukana 

kansainvälisen tason ammattilainen, saat matkasta irti paljon enemmän ja pystytte yhdessä myös 

vielä kertaamaan ajatuksia Amsterdamin opettajien tunneista.  

Amsterdamissa torstain ja perjantain tunnit pidetään paikallisella laadukkaalla tanssikoululla 

Amsterdam Dance School. Lisäksi lauantaina tanssitaan salsaa. 

UUTUUS! Vuonna 2019 ohjelmassa lauantaina tanssitaan salsaa Riannan kanssa ja olemme 

valinneet hotellin lähempää Amsterdam Dance Schoolia.   

Valikoiman tunneista on rakentanut Mindy yhdessä opettajien kanssa. Tunnit pitää 

amsterdamilaisten koulujen opettajat ja ne ovat yksityistunteja Suomesta tulevalle 

ryhmälle. Matkalla pääset kokemaan kansainvälistä tunnelmaa! Tunnit ovat englanniksi eikä niitä 

käännetä suomeksi.  

Torstaina 21.3.19 aloitamme Amsterdamissa tapaamisella Mindyn kanssa 15.00 ja lähtö yhdessä 

ensimmäiselle tanssitunnille hotellista. Mindy kertaa kaikille osallistujille tarkennetun 

Amsterdamin ohjelman, tapaamisajat ja paikat matkan aikana. Olet luotettavissa ammattilaisen 

käsissä. Tanssitunti 15.45. – 17.15 paikallisen opettajan kanssa. 17.15 – 17.45 Mindyn vetämä 

venyttelytunti. Vuoden 2019 tanssinopettaja ja tyylit vahvistuvat myöhemmin.  

Perjantaina 22.3.19 tanssimme kahden eri opettajan johdolla ja kahta eri tyyliä. Päivässä jää 

aikaa myös nähdä Amsterdamia, joko porukalla tai itseksesi. Tanssitunnit 14.00 – 15.30 sekä 

15.45. – 17.15. Lopuksi Mindyn vetämä venyttely 17.15 – 17.45. Vuoden 2019 tanssinopettajat ja 

tyylit vahvistuvat myöhemmin. 

http://www.pamplemousse.fi/
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Lauantaina 23.3.19 tanssimme salsaopettajan Riannan kanssa intensiivisen salsajakson kello 

12.00– 15.00.  Salsasession pitopaikka tarkentuu lähempänä.  

Sunnuntaina 24.3.18 ei enää ole tanssitunteja. Virallinen ohjelma päättyy aamiaiselle 

Amsterdamissa. 

 

Mahdolliset lisäohjelmat (ravintolat / teatterit / kulttuuri) sovitaan ryhmässä lähtevien kesken ja 

niistä koituvat kulut maksetaan erikseen. Jos koulun yleisillä tunneilla on tilaa, voit kurssilaisena 

ostaa paikan päällä lisätunteja koulun yleisille tunneille.  

Hotel Cornelisz 3* 

Sijaitsee Amsterdamin keskustassa. vanhaan rakennukseen remointoitu hotelli, jossa 

moderni sisustus. Huoneissa tallelokero ja ilmainen wifi. Aamiaiset sisältyvät.  
https://hotelcornelisz.nl/en/hotel-cornelisz-en/ 

 

Matkan hinta: 

Matkan hinta 742 € / hlö / majoituksella kahden hengen huoneessa  

+ toimistomme palvelumaksu 24 € / hlö  

(Yhden hengen huone mahdollinen lisämaksusta 196 € ja saatavuuden mukaan) 

Lennot Amsterdamiin eivät sisälly pakettiin vaan hankit ne itse. Mindyn lennot ovat Finnairillä.  

 

Matkan varausehdot/maksupäivät 

- Alkumaksu 290 € per 1.12.2018 

- Loppumaksu 452  € per 1.2.2019  

- + 24 € palvelumaksu alkumaksun yhteydessä 

- mahdollinen single huoneen lisä alkumaksun yhteydessä 

 

   
 

Hinta sisältää: Matkanjohtajan, majoituksen 2hh 3 yötä aamiaisilla, tanssiopetuksen tanssitunnit.  

Matka on omatoiminen, mukana ei ole turistiopasta. Paikkoja rajoitetusti.  

 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumiset Pamplemousseen: matkat@pamplemousse.fi 

Matkanjärjestäjä Pamplemoussesta näet lisää tietoa www.pamplemousse.fi/matkanjarjestajan-

tiedot/ 

 

http://www.pamplemousse.fi/
https://hotelcornelisz.nl/en/hotel-cornelisz-en/
mailto:matkat@pamplemousse.fi
http://www.pamplemousse.fi/matkanjarjestajan-tiedot/
http://www.pamplemousse.fi/matkanjarjestajan-tiedot/
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Ilmoita: Lähtijän nimi, puh, osoite, tanssitaitotaso ja maksajan tiedot. Lähetämme 

ilmoittautumisen jälkeen infoa ryhmän toteutumisesta ja kun toteutuminen vahvistuu.  

Ilmoittautumisen yhteydessä anna huonetoverisi nimi. 

 

Lähetämme matkasta ilmoittautumislaskun, ennakko- ja loppulaskun. Ilmoittautumismaksu (290 € 

/ hlö + palvelumaksu 24 €). Pamplemoussella on oikeus perua/ tehdä muutoksia matkaan, jos on 

alle 12 lähtijää. Lähtijöille toimitetaan lähempänä matkaa tarkempi infopaketti matkasta.  

 

  
 

Matkan hinta sisältää: 

• Mukana matkassa Mindy Lindblom tuntien koordinoijana 

• Majoituksen em. hotellissa 2hh :ssa 

• Aamiaiset ja paikalliset turistiverot hotellissa 

• Tanssiopetukset paikallisten opettajien opastuksella ohjelman mukaan 

• Mindyn yhteisvenyttelyt kahtena päivänä tanssituntien päätteeksi 

• Alv 

• Matkan yksilöllisen suunnittelun ja toteutuksen 

 

Matkan hinta ei sisällä: 

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia 

• Palvelumaksua 24 € / hlö 

• ruokailuja 

 
Hintaperuste: 

Hinta edellyttää vähintään 12 matkustajaa. Lähtijämärän pienentyessä on matkanjärjestäjällä oikeus muuttaa 

kokonaisuutta. 

 

Peruutusehdot 

- Alkumaksun jälkeen tehdyistä peruutuksista ei alkumaksua makseta takaisin 

- Loppumaksun maksun jälkeen tehdyistä peruutuksista ei mitään maksuja palauteta takaisin 

- Jos ryhmän koko peruutuksen vuoksi laskee 12 alle, on matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa matka tai 

nostaa hintaa tai tehdä muutoksia matkan kokonaisuuteen. 

- palvelumaksu pidätetään asiakkaalta kaikissa peruutuksen vaihtoehdoissa.  

- Matkassa otetaana huomioon huonetoverin toive, mutta matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa niitä. 

 

Matkamme sisältävät erityismatkaehtojen mukaisia räätälöityjä maapalveluja esim. majoituksissa, 

harrasteissa tai vierailuissa, joissa ei ole peruutusmahdollisuutta. Käyttämättä jätetyistä palveluista ei 

mahdollista saada hinnanalennusta. On erittäin tärkeää huomioida, että matkaa, tai matkustajien tietoja 

matkojemme erityisluonteen vuoksi YME 7 oikeuttamina ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää 

http://www.pamplemousse.fi/
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matkalippujen kirjoittamisen jälkeen. Myöhemmin tehtyjä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan 

peruutuksena ja uuden tilaamisena.  

Matkustajien tiedot ja oikeellisuus 

Matkustajan tulee antaa Pamplemousseen yhteystiedot (myös puhelin), josta hänet voi ennen matkaa ja 

matkan aikana tavoittaa. Tiedot tulee antaa kuten matkustajan passissa (1. etunimi + sukunimi 

kokonaisuudessaan). Matkustajan on huolehdittava tarvittavistaan matka-asiakirjoista (kuten passista) sekä 

omista dokumenteistaan. Matkan varaaja on velvollinen toimittamaan kaikki matkanjärjestäjältä saamansa 

tiedot eteenpäin ja on vastuussa niiden oikeellisuudesta matkanjärjestäjää sekä matkalle lähtijöitä kohtaan.  

Matka ei sovellu liikuntarajoitteiselle. 

Henkilötietojen käsittely 

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta 

oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille 

tarvittaessa. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 

 

Matkustajan tulee antaa omat tietonsa niin, että häneen saadaan yhteys myös matkan aikana. Matkustajan 

on ilmoitettava matkanjärjestäjälle mahdollisesta matkapaketin toteuttamisessa havaitsemistaan virheistä 

ilman aiheetonta viivytystä. Matkanjärjestäjän muutokset matkaan ovat mahdollisia.  

 

Matkustajan oikeus peruuttaa matka  

Matkustajan peruuttaessa matkan matkojemme erityisluonteen vuoksi YME 4.1 ja YME 1.3 oikeuttamina 

matkustajalta em. ehtojemme mukaiset kulut.  Koska matka on yksilöllisesti koottu matkaan lähtevien 

toiveiden mukaan, on siinä rajoitettu peruutusoikeus aiemmin mainitun mukaisesti myös ylivoimaisissa 

esteissä (kuten sairaustapauksissa).  

 

Muutokset 

Mahdollisista matkaan tehtävistä muutoksista (kuten matkapäivät, kohde, retket, henkilömäärä) veloitamme 

todelliset kulut sekä erillinen palvelumaksu 24 euroa per henkilö. 

 

Matkan peruutusvakuutus  

Edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy myös matkan keskeytysvakuutus 

ja peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. 

Vakuutusten kattavuudessa voi olla eroja. Kehotamme tarkistamaan että vakuutusturvanne on riittävä.  

 

Maan poliittisesta tilanteesta kertovat sivut www.um.fi ja eri maiden terveystilanteesta puolestaan. 

www.thl.fi.  

 

Matkanjärjestäjän vastuu 

Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien yhteistyökumppaniensa 

kanssa. Yhteistyökumppanit tekevät kaiken voitavansa tässä esitteessä esitettyjen matkojen onnistumiseksi. 

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat "force majeure"-tapauksissa, esim. lakkotilanteissa, 

luonnon katastrofien sattuessa, poliittisissa selkkauksissa tai muissa vastaavissa tilanteissa. Siirtymisistä 

matkapaketin alku/loppupisteeseen asiakas vastaa itse.   

  

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin 

ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pamplemousse oy on vastuussa 

matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. 

 

Pamplemousse Oy on Kilpailu- ja kuluttajarekisterissä oleva vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04) 

ja on antanut vakuuden toiminnastaan.  www.kkv.fi/matkatoimistorekisteri.  

 

 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.um.fi/
http://www.thl.fi/
http://www.kkv.fi/matkatoimistorekisteri
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Yleiset matkapakettiehdot ja Pamplemoussen muut matkaehdot ovat luettavissa sivuilla 

www.pamplemousse.fi/matkaehdot/.  Mikäli tässä tarjouksessa ja edellä mainituilla nettisivuilla olevissa 

ehdoissa on ristiriitaisuuksia noudatetaan ensisijaisesti tässä tarjouksessa annettuja erityismatkaehtoja. 

 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 13.11.2018 

            

 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.pamplemousse.fi/matkaehdot/

