
 

   

 

 

 

Yhteismatka EsriUC:iin San Diegoon 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Lähde kanssamme Esrin kansainväliseen käyttäjä-
konferenssiin (Esri UC) San Diegoon 9.–13.7.2018!  

Esri Finland on varannut asiakkailleen paikkakiintiön samaan 
hotelliin ja samoille lennoille oman henkilöstömme kanssa. Liity 
mukaan iloiseen joukkoomme!  

Lisätietoja tapahtumasta: esri.com/events/user-conference 

 

LENNOT 

Meno pe 6.7.2018 ja paluu pe 13.7.2018 (perillä la 14.7.) reittiä 
Helsinki – Lontoo – San Diego. Hinta 1095 EUR/hlö sis. verot ja 
kulut. Lennot varataan suoraan matkatoimistosta.  

Ryhmävaraukseen kuuluvia lentoja ei voi vaihtaa. Vaihtoehtoisia 
lentoja ja näiden hintoja voi tiedustella matkatoimistosta. Huom! 
Ryhmävarauksen toteutuminen riippuu minimimatkustajamäärän 
toteutumisesta. 

 

 

 

MAJOITUS 

Omni San Diego -hotelli sijaitsee hyvällä paikalla vastapäätä 
konferenssikeskusta. Osoite: 675 L Street, San Diego. 

Kiintiöhinta: 275 USD/huone/vrk + verot. 1–2 hlöä/huone. 

Kokonaishinta ajalle 6.–13.7.2018 (7 yötä):  
2166,97 USD/huone (huonehinta 1925 + verot 241,97 USD). 

Kiintiöön kuuluvien huoneiden majoitusvuorokausia voi vähentää, 
mutta ei lisätä (paitsi rajallisesti saatavilla lisäyö 14.7. asti). 

Lisätietoja hotellista:  

https://www.omnihotels.com/hotels/san-diego 
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NÄIN VARAAT MATKASI 
 

• Varaa lentopaikkasi Esri Finlandin kiintiöstä 
suoraan matkatoimisto via Vipistä 29.3.2018 
mennessä. Mainitse varauksen yhteydessä, että 
liityt Esrin ryhmään, niin matkatoimisto hoitaa 
varauksesi oikeille lennoille. Matkatoimisto 
laskuttaa lennot suoraan työnantajaltasi 
antamallasi laskutusosoitteella. 
 

• Varaa majoituksesi Esri Finlandin 
huonekiintiöstä viimeistään 20.4.2018 
mennessä osoitteesta info@esri.fi. 

 

Huom! Yhteismatkajärjestelyt kattavat vain ilmoitetun lentoaikataulun mukaiset lennot sekä majoituksen 
ajalle 6.–13.7.2018. Jos haluat matkustaa eri päivinä, voit tiedustella sopivia lentoja viaVipistä tai 
haluamastasi matkatoimistosta. Esri Finlandin kiintiöhuoneiden majoitusvuorokausia voi vähentää, muttei 
lisätä, joten ylimääräisestä majoitustarpeesta jokainen matkustaja huolehtii itse. Majoittujat maksavat 
myös kiintiöstä varatut hotellihuoneensa itse paikan päällä suoraan hotelliin luottokortilla. 

 
Huomioithan, että lentojen ryhmävarauksen paikkakiintiö sulkeutuu 29.3.2018, jonka jälkeen 
ryhmävaraukseen ei enää voi lisätä paikkoja – varaa siis paikkasi ajoissa! 

 
OTA YHTEYTTÄ 

 
Esri Finland avustaa mahdollisuuksien mukaan kaikissa konferenssiin osallistumiseen liittyvissä asioissa. 
Olemme myös paikan päällä avustamassa osallistujia ja järjestämässä iltaohjelmaa konferenssin aikana. 
Pyydä tarvittaessa lisätietoja osoitteella info@esri.fi.  
 

Lisätietoa lennoista: 
 
• Toimita matkatoimistoon passikopio (skannattuna tai  valokuvattuna) sähköpostin 

liitteenä sekä tarkka laskutusosoite ja mahdollisen FinnairPlus-korttisi numero. Passin 
voimassaoloaika riittää, kun se kattaa paluumatkan. 
 

• Jokainen matkustaja hankkii ja maksaa ESTA-maahantuloluvan (n. 15 USD) itse. Linkki 
hakemukseen löytyy matkatoimiston nettisivuilta www.viavip.fi > Hyvä Tietää -osiosta 
(sähköinen matkustuslupa Yhdysvaltoihin). 

 
• Matkatoimisto varaa oikeuden muuttaa lentojen hintaa, jos verot tai valuuttakurssi 

muuttuvat oleellisesti. 
 
• Ennakkomaksu 100 EUR/hlö veloitetaan 6.4.2018 mennessä, siihen asti kuluton 

peruutusoikeus. Peruutukset 19.5.2018 mennessä peruutuskuluna ainoastaan 
ennakkomaksu, sen jälkeen peruutus 100 % kululla.  

 

 

Matkatoimiston yhteystiedot: 
 
Pirjo Pralea, puh. 046 870 4052 
pirjo.pralea@viavip.fi 
 
Matkatoimisto via Vip Oy 
Kauppakatu 22 A 1, 2 krs, 70100 KUOPIO 
www.viavip.fi 
IATA Accredited Agent/Tour Operator since 2005 
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