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Eurojamboree lentojen ryhmävarausehdot 
Eurojamboree 2020 tapahtumassa käytetään seuraavien lentoyhtiöiden ryhmävarauksia: Finnair ja Norwegian. 
Ryhmävarauksen minimikoko on 10 henkilöä. Muutokset ryhmävarauksiin eivät ole mahdollisia matkan jo alettua. 
 
Ennakkomaksu  
Suomen Partiolaisten maksuehtojen mukaisesti. 
 
Nimet 
Nimet tarvitaan lentovarauksiin viimeistään 35vrk ennen lähtöä ja ennen lentolippujen kirjoitusta, nimen on 
vastattava passia, kutsumanimet ja lempinimet eivät ole sallittuja. 
 
Nimenmuutokset 
Ennen lipunkirjoitusta nimenmuutokset ovat mahdollisia kuluitta. Lentolippujen kirjoituksen jälkeen 
nimenmuutoksesta veloitetaan 110 eur. Nimenmuutoksia voidaan työstää vain arkipäivisin toimistoaikana klo 9-15 
ja lähtöön on oltava vähintään 3 vuorokautta. 
 
Peruutusehdot  
Suomen Partiolaisten ehtojen mukaisesti 
 
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.  
 
Liittymälennot 
Finnairin ryhmälentohin on mahdollista liittää lisämaksusta kotimaan liittymälento. 
Kotimaan liittymälennot voidaan varata myös ulkomaan ryhmävarauksesta erillisenä varauksena. Ulkomaan ja 
kotimaan lennon väliin on tällöin jätettävä reilusti aikaa, minimi 3 tuntia. HUOM tässä tapauksessa ulkomaan ja 
kotimaan lennot ovat erillisiä matkajärjestelyjä ja lentoyhtiöt eivät vastaa jatkolennoista viivästys- tai 
peruutustilanteessa. Suosittelemme, että erilliset kotimaan liittymälennot varataan Suomesta lähdön yhteydessä 
ulkomaanlentoa edeltävälle päivälle. 
 
Erikoisruokavaliot 
Euroopan lennoilla lentohintaan ei sisälly ruokatarjoilua ja erikoisruokavaliotilaukset eivät ole mahdollisia. 
 
Maksulliset istumapaikat 
Etukäteen varattavat istumapaikat ovat maksullisia. Lähtöselvityksen yhteydessä istumapaikan saa maksutta. 
Suosittelemme nettilähtöselvitystä, joka avautuu 24-36 tuntia ennen lähtöä.  
 
Matkatavaroiden ylipainot ja lisämatkatavarat 
Finnairin ja Norwegianin lennolla matkustajalla saa veloituksetta olla yksi ruumassa kuljetettava laukku, joka 
painaa korkeintaan 20 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 lisämaksu (tämä maksetaan henkilökohtaisesti). 
Suosittelemme välttämään ylipainoa ja ylimääräisiä laukkuja.  

 

 


