PALVELUHINNASTO
voimassa 1.10.2019 alkaen
VARAUKSET:
MatkaSavo Oy:n oma tuotanto
Laivamatkat
Seuramatkat
Hotellit kotimaassa
Hotellit ulkomailla
Autovuokraus
Juna- ja bussiliput
Kansainväliset juna- ja bussiliput
Teatteri- ravintola ja pääsylippuvaraukset kotimaassa
Pääsylippuvaraukset ulkomailla (+ todelliset kulut)
Samasta varauksesta useampi lasku
LENTOLIPPUJEN TOIMITUSMAKSUT:
Kotimaa
Pohjoismaat ja Baltia
Eurooppa
Eurooppa, kun lipun hinta on yli 700€
Muu maailma
Muu maailma, kun lipun hinta on yli 800€
Lisäpalveluvaraus (erikoismatkatavarat, paikkavaraukset, lemmikit yms.)
HUOM! Erikoismatkatavaran kuljetus maksetaan vasta lentokentällä lähtöselvityksessä.
VARAUKSEN PERUUTUS / MUUTOS
lisäksi päämiehen perimät kulut
Lentolippujen muutos/peruutus
lisäksi lentoyhtiön perimät kulut
matkan peruuntuessa palvelumaksuja ei palauteta
VIISUMIT
Venäjän viisumipalveluhinnasto seuraavalla sivulla
Sähköisen viisumianomuksen täyttäminen Venäjälle
Muiden viisumien palvelumaksu Suomen kansalaisille
- lisäksi konsulaatin perimät kulut
ESTA- ja Australian viisumianomuksen täyttäminen ja muut sähköiset viisumit
RYHMÄMATKAT
Laskutus jokaiselle ryhmämatkalaiselle erikseen

12€/varaus
12€/varaus
12€/varaus
12€/varaus
20€/varaus
15€/varaus
12€/varaus
12€/lippu
15€/varaus
30€/varaus
12€/lasku

25€/lippu
45€/lippu
45€/lippu
65€/lippu
75€/lippu
85€/lippu
20€/varaus

12€/muutos
55€/muutos

20€/viisumianomus
30€/viisumi
30€/viisumianomus

12€/lasku

Hinnasto on voimassa toistaiseksi, oikeus muutoksiin pidetään. Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja.
Palvelu- ja varausmaksuja ei palauteta peruutustapauksissa. Tämä hinnasto ei koske ryhmämatkavarauksia.
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VENÄJÄN VIISUMIT
SÄHKÖISEN VIISUMIANOMUKSEN TÄYTTÖ (KERTAVIISUMI)
Tai asiakkaan itsetäyttämän anomuskaavakkeen korjaaminen/täydentäminen

20€

KERTAVIISUMI
Toimitusaika n. 2 viikkoa

86€

1 VUOSI VIISUMI
Toimitusaika n. 2 viikkoa

176€

2 VUOSI VIISUMI
Toimitusaika n. 2 viikkoa

230€

3 VUOSI VIISUMI
Toimitusaika n. 2 viikkoa

330€

RYHMÄVIISUMI
Toimitusaika n. 2 viikkoa

79€

VIISUMIA VARTEN TARVITAAN
- värillinen passivalokuva (ei saa olla 6kk vanhempi)
- passi, joka on oltava voimassa 6 kuukautta matkan päättymisen jälkeen
- matkavakuutus todistus Venäjän viisumia varten (pyydettävä omasta vakuutusyhtiöstä, samalle ajalle jolle viisumia anotaan)
- viisumianomuskaavake (täytetään matkatoimistolla)
E-VIISUMI VENÄJÄLLE
E-viisumi on Venäjän ulkoasiainministeriön sähköisestä palvelusta haettava kertaviisumi, jonka saa liikematkaa,
turistimatkaa tai humanitääristä (kulttuuri, urheilu, tiede, taide, tutkimus) matkaa varten. E-viisumilla pääsee Pietariin ja Leningradin alueelle sekä Kaliningradiin. E-viisumia voi hakea 20 – 4 päivää ennen matkaa, ja se astuu voimaan viisumin myöntöhetkestä. E-viisumi myönnetään 1 – 4 päivässä sen hakemisesta. Passin tulee olla voimassa
vähintään 6 kk e-viisumin hakemisesta. E-viisumi on voimassa 30 päivää, jonka aikana saat oleskella edellä mainituilla alueilla korkeintaan 8 päivää.
Annamme mielellämme lisätietoja ja ohjeita Venäjän matkustukseen ja viisumien anomiseen liittyen.
Pikapostitusmaksu

20€/viisumi

Toimistomaksu

12€/viisumi

Emme vastaa postin, konsulaatin tai venäjän viranomaisten viivästyttämistä tai kadottamista asiapapereista.
Emme myöskään vastaa konsulaatin tai viranomaisten (ministeriö, rajaviranomaiset ym.) mahdollisista
muutoksista viisumikäytännöissä. Venäjän juhlapyhät saattavat vaikuttaa ministeriön ja konsulaatin
toimitusaikoihin.
Anotun viisumin myöntäminen tai evääminen on yksinomaan Venäjän Federaation suurlähetystön
päätäntävallassa. MatkaSavo ei takaa anotun viisumin myöntämistä, eikä voi millään tavoin vaikuttaa päätökseen
anomuksesta. MatkaSavo toimii ainoastaan viisumien välittäjänä.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Mika K. Niskanen Oy

Y-Tunnus: 1547180-9

Rekisteritunnus: 4011/03/MjMv

Kotipaikka Iisalmi

