
 

 

Suomen Ortopediyhdistys SOY 
XVIII Finnish-Austrian Orthopaedic Trauma Course 24.-30.1.2015 

Hotel Montana Congress Center, Oberlech, Itävalta 
  

	  
SOY:n	  XVIII	  Itävallan	  kurssi	  pidetään	  jo	  aiemmilta	  kursseilta	  tutuksi	  tulleen	  hotelli	  Montanan	  kokouskeskuksessa.	  
Kurssi	  toteutetaan	  tällä	  kertaa	  päivää	  lyhyempänä,	  kuin	  aiemmilla	  kerroilla	  (la-‐pe).	  
	  
Lennot	  on	  varattu	  kahdella	  eri	  lentoyhtiöllä	  sekä	  Zürichiin	  sekä	  Müncheniin	   	  
	  
1)	  Finnairin	  suora	  reittilento	  Helsinki	  –	  Zürich	  –	  Helsinki,	  25	  paikkaa.	  HUOM!	  Nämä	  lentopaikat	  ensisijaisesti	  niille	  
matkustajille,	  jotka	  tarvitsevat	  liittymälentoja	  kotimaassa.	  	  
Meno	  la	  24.1.	  AY	  857	  HEL	  07:55	  –	  09:45	  ZRH,	  paluu	  pe	  30.1.	  AY2860	  ZRH	  15:20	  –	  19:00	  HEL	  
Matkatavaraa	  ruumaan	  max	  yksi	  23kg	  painoinen	  laukku	  +	  1	  käsimatkatavara.	  Lasketteluvälineiden	  kuljetus	  
lisämaksusta	  (sukset/lumilauta	  +	  monolaukku),	  hinta	  varauksen	  yhteydessä	  80	  euroa	  meno-‐paluu,	  
suksikuljetuksen	  voi	  maksaa	  myös	  lentokentällä.	  	  
	  
2)	  Lufthansan	  suora	  reittilento	  Helsinki-‐München-‐Helsinki	  
Meno	  la	  24.1.	  LH2463	  HEL	  13:00	  –	  14:40	  MUC	  ja	  paluu	  pe	  30.1.	  LH2464	  MUC	  15:20	  –	  18:50	  HEL	  
Matkatavaraa	  ruumaan	  max	  yksi	  23kg	  painoinen	  laukku	  +	  1	  käsimatkatavara.	  Lisäksi	  You	  Travelin	  
ryhmävarauksella	  lasketteluvälineiden	  kuljetus	  ilman	  lisämaksua.	  (sukset/lumilauta	  +	  monolaukku),	  
	  
Lennot	  muille	  ajankohdille	  lisämaksusta,	  hinnat	  ja	  saatavuus	  paikkatilanteen	  mukaan.	  Lentokenttäkuljetukset	  on	  
varattu	  yllä	  olevien	  lentoaikojen	  mukaisesti.	  HUOM!	  Lentovarauksen	  säännön	  mukaan	  matka	  on	  tapahduttava	  
lentolipussa	  mainitussa	  järjestyksessä	  eli	  mikäli	  menolento	  jätetään	  käyttämättä,	  peruuntuu	  myös	  paluulennon	  
paikat	  automaattisesti.	  	  
	  
Lentokenttäkuljetus	  	  
Matkan	  hintaan	  sisältyy	  edestakainen,	  yllämainituille	  lennoille	  tilattu	  bussikuljetus	  Zürichin	  tai	  Münchenin	  
lentokentältä	  matkakohteeseen.	  Muut	  lentokenttäkuljetukset	  lisämaksullisia	  ja	  niiden	  saatavuus	  ja	  hinta	  
vaihtelee.	  	  
	  
Majoitus	  
Hotel	  Montana	  ****Superior	  (paikallinen	  luokitus)	  www.montanaoberlech.at	  	  	  
Matkan	  hintaan	  sisältyy	  puolihoito	  kuutena	  päivänä	  buffetaamiainen	  ja	  illallinen	  (myös	  tulopäivänä).	  
	  
Huoneissa	  kaapeli-‐TV,	  radio,	  internet-‐yhteys,	  
talletus,	  kirjoitus/työpöytä	  sekä	  parveke	  ja	  
erillinen	  wc.	  	  
Majoitusvaihtoehdot	  yhdelle	  hengelle	  (enintään	  
15	  paikkaa)	  	  
Hinta:	  2140	  euroa	  
-‐	  Yhden	  hengen	  huone	  (1kpl)	  	  
-‐	  Suite	  (3kpl/6hlö),	  jossa	  kaksi	  erillistä	  
makuuhuonetta	  omilla	  kylpyhuoneilla	  ja	  yhteinen	  
eteis-‐/säilytystila	  ulkovaatteille.	  	  
-‐	  Lisäksi	  tarvittaessa	  suite	  (4kpl/8hlö),	  jossa	  yksi	  
erillinen	  makuuhuone	  sekä	  oleskelu-‐/makuutila	  ja	  
kaksi	  kylpyhuonetta.	  Tämä	  suite	  on	  mahdollista	  
varata	  myös	  3/4	  hengelle	  (kts.alla)	  
	  
Suitet	  2-‐4	  hengelle,	  hinta/hlö:	  	  
2	  henkeä	  suitessa	  -‐	  2090	  euroa	  



 

 

3	  henkeä	  suitessa	  -‐	  1910	  euroa	  	  
4	  henkeä	  suitessa	  -‐	  1840	  euroa	  	  
-‐	  Suite	  (17kpl),	  joissa	  yksi	  erillinen	  makuuhuone	  sekä	  oleskelu-‐/makuutila	  ja	  yksi	  kylpyhuone	  
-‐	  Lisäksi	  suite,	  jossa	  erillinen	  makuuhuone,	  oleskelu-‐/makuutila	  sekä	  kaksi	  kylpyhuonetta.	  Tämä	  huonetyyppi	  
saatavilla	  ym.	  hinnalla	  vain	  3	  tai	  4	  henkilölle	  (tarvitaan	  pääasiassa	  1h	  huoneena)	  
	  
Huone	  (DBL)	  parivuoteella	  2	  hengelle	  (18kpl),	  varattavissa	  myös	  3	  hengelle	  
Hinta/hlö:	  2	  henkeä	  huoneessa	  1960	  euroa,	  3	  henkeä	  huoneessa	  1810	  euroa	  
	  
Lasten	  hinta	  1320	  euroa	  (ikä	  enintään	  15	  vuotta)	  HUOM!	  Sama	  hinta	  kaikissa	  majoitustyypeissä	  edellyttäen	  että	  
samaan	  suiteen/huoneeseen	  majoittuu	  kaksi	  täyden	  hinnan	  maksavaa	  henkilöä.	  Jos	  huoneessa	  on	  yksi	  aikuinen	  
ja	  kaksi	  lasta,	  niin	  toinen	  lapsista	  maksaa	  täyden	  hinnan	  (esim.	  2h	  huoneessa	  1960	  euroa)	  ja	  vain	  toinen	  lapsista	  
matkustaa	  lapsen	  hinnalla.	  Jos	  huoneessa	  on	  1	  aikuinen	  ja	  1	  lapsi,	  maksavat	  molemmat	  täyden	  hinnan.	  
	  	  
Matkan	  hintaan	  sisältyy	   	  
Yllä	  mainitut	  lennot	  ja	  lentokenttäkuljetukset	  ja	  majoitus	  puolihoidolla.	  Vastuullinen	  matkanjärjestäjä	  
Matkatoimisto	  You	  Travel	  Oy	  www.youtravel.fi	  .	  Kurssilaisten	  osalta	  erillinen	  kurssimaksu,	  katso	  
kurssitoimikunnan	  ilmoittautumislomake	  ohessa.	  	  

Varaukset	  puhelimitse	  0201-‐551100	  (toimisto	  avoinna	  ma-‐pe	  klo	  11-‐17)	  tai	  sähköpostilla	  matka@youtravel.fi	  
jolloin	  viestikenttään	  aiheeksi	  SOY	  Itävalta	  2015.	  Matkaa	  varattaessa	  on	  ilmoitettava	  seuraavat	  tiedot:	  
Laskutusosoite	  tai	  laskutusosoitteet,	  matkalle	  lähtijän	  nimi/nimet	  (virallinen	  kirjoitustapa,	  ei	  lempinimi	  tai	  
lyhenne),	  lapsista	  syntymäaika	  (pp.kk.vvvv).	  Matkasta	  kirjoitetaan	  yksi	  lasku/huone,	  erillisistä	  laskuista	  peritään	  
laskutuslisä	  15	  euroa/varaus.	  HUOM!	  Ilmoita	  jo	  varausvaiheessa,	  mikäli	  toiset	  henkilöt	  veloitetaan	  eri	  laskulla.	  	  

Muista	  ilmoittaa	  osallistujat	  myös	  kurssitoimikunnalle	  yhdistyksen	  kotisivuilla	  
http://www.soy.fi/index.php?page=1149&lang=1	  .	  	  

	  
Matkojen	  ja	  majoituksen	  varausmaksu	  300	  euroa	  /	  henkilö,	  joka	  erääntyy	  6vrk	  varauksen	  teosta.	  Loppulaskun	  
eräpäivä	  15.10.2014.	  Tämän	  päivämäärän	  jälkeen	  tulleista	  varauksista	  veloitetaan	  koko	  matkan	  hinta	  ja	  
huoneiden	  saatavuus	  on	  tarkistettava	  erikseen.	  
	  
Matkan	  peruutusehdot	  	  
-‐	  jos	  matka	  perutaan	  viimeistään	  15.10.2014,	  peruutuskulu	  =	  100	  euroa/henkilö	  	  
-‐	  jos	  matka	  perutaan	  viimeistään	  	  21.11.2014,	  peruutuskulu	  =	  varausmaksu	  eli	  300	  euroa/hlö	  
-‐	  jos	  matka	  perutaan	  viimeistään	  12.12.2014,	  peruutuskulu	  on	  1500	  euroa/huone	  
-‐	  jos	  matka	  perutaan	  viimeistään	  	  8.1.2015,	  peruutuskulu	  1500	  euroa/henkilö	  
-‐	  tämän	  jälkeen	  peruutuskulut	  ovat	  100%	  matkan	  hinnasta	  
HUOM!	  Kahden	  tai	  useamman	  hengen	  huoneesta/suitesta	  ei	  ole	  mahdollista	  perua	  erikseen	  yhtä	  vuodepaikkaa,	  
sillä	  hotellin	  veloitus	  menee	  kokonaisen	  huoneen	  mukaan.	  Tällaisissa	  tapauksissa	  matkan	  peruva	  henkilö	  on	  
yhteisvastuussa	  niistä	  kuluista,	  joita	  paikan	  perumisesta	  aiheutuu	  muille	  samaan	  majoitukseen	  varanneille	  
henkilöille	  (esim.	  mikäli	  2h	  huone	  joudutaan	  muuttamaan	  yhden	  hengen	  käyttöön).	  
	  
Lisää	  kurssipaikasta	  ja	  kurssista:	  	  
www.lech.com	  
www.montanaoberlech.at 
http://www.soy.fi/index.php?page=1149&lang=1 


