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Mitä lippu sisältää?  

Liput myydään jälleen sillä perusteella, että 2 henkilöä jakavat kahden hengen huoneen (joko kaksi erillistä 
vuodetta tai parisänky) ja sisältää seuraavaa:  

• Täyden 4 yön majoituksen Les Lavandins -hotellissa.
• Ainutlaatuiset Siemenestä sinettiin -elämykset (Seed to Seal®)
• Joka päivä aamiainen ja illallinen hotellilla sekä lounas paikan päällä
• Ohjelman tervetuliaiskassi
• Syvällinen koulutus Young Living -tiimin eurooppalaisilta kouluttajilta
• Ryhmäkuljetuksen provinssin alueella tapahtuman asialistan mukaisesti

Kuka voi osallistua tapahtumaan?

Kaikki jäsenet ja ei-jäsenet ovat tervetulleita tapahtumaan. Ota huomioon, että vietämme suuren osan 
ajasta ulkona, maatiloilla ja niiden pelloilla. Joudut kävelemään, kiipeämään mäkiä, suunnistamaan 
kivisessä maastossa ja polvistumaan ja istumaan maahan. Aktiviteetit voivat olla ruumiillisesti raskaita, joten 
osallistuvien jäsenten on oltava terveitä ja hyvässä kunnossa.

Jos tarvitset erityisapua, täytyy sinun ehdottomasti ottaa yhteyttä europeanevents@youngliving.com.

Osallistujien on:

• Oltava fyysisesti kunnossa ja siedettävä äärimmäisiä lämpötiloja
• Oltava valmiita osallistumaan fyysisiin aktiviteetteihin
• Jos sinulla on omaan terveyteesi liittyviä kysymyksiä kyseisten aktiviteettien suhteen, kysy neuvoa omalta 

lääkäriltäsi

Onko tarjolla käännöspalveluja?

Kyllä. Kaikki esittelyt annetaan englanniksi tai ranskaksi. Tarvittaessa voi henkilökunnan edustaja tai jakelija 
järjestää käännökset.

Millainen sää on yleensä?

Heinäkuussa keskilämpötila on 24 °C, mutta lämpötila voi olla myös huomattavasti tätä korkeampi. Kannattaa 
ottaa mukaan kevyitä, vilpoisia vaatteita ja takki.

Mitä minun kannattaa pakata mukaan?

• Mukavat jalkineet, patikointikengät tai jalkaa hyvin tukevat kengät
• Lämpimän sään vaatteita kuumia päiviä varten ja kevyitä takkeja/jakkuja viileitä iltoja varten
• Työntekoon sopivat farkut/muut mukavat housut ja työpaidat
• Työntekoon sopivat jalkineet ja sukkia, pyyhkeet
• Pyjama, tossut, suihkukengät tai varvastossut
• Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, aurinkosuoja
• Aurinkolasit, hellehattu/päähuivi/lippalakki
• Kamera
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Peruutusehdot: Palautukset myönnetään alla olevan aikataulun mukaisesti:

• 12–11 kuukautta ennen tapahtumaa (käytä aina kuun viimeistä päivää lopussa): 100 prosenttinen palautus
• 10–8 kuukautta ennen tapahtumaa (käytä aina kuun viimeistä päivää lopussa): 75prosentin palautus
• 7–5 kuukautta ennen tapahtumaa (käytä aina kuun viimeistä päivää lopussa): 50prosentin palautus
• 4 kuukautta–60 päivää ennen tapahtumaa: 25prosentin palautus

Palautuksia ei anneta, jos peruutus tapahtuu vähemmän kuin 60 päivää ennen tapahtumaa.

Lipun siirrosta veloitetaan 25 GBP:n maksu. Lähetä sähköpostia osoitteeseen europeanevents@youngliving.
com ja anna nimesi ja jäsnennumerosi ja sen henkilön nimi, jäsennumero ja sähköpostiosoite, jolle haluat 
lipun siirtää. Kaikkien muiden rahansiirtojen on tapahduttava sinun ja uuden osallistujan välillä.

Siirtoja ei hyväksytä vähemmän kuin 60 päivää ennen tapahtumaa.

Pysäköintiohjeet: Ilmainen pysäköinti Les Lavandins -hotellissa.

Lento-ohjeet: Jäsenten odotetaan varaavan oman matkansa Marseillen kansainväliselle lentokentälle. 
Young Living tarjoaa bussikuljetuksen tiettyinä aikoihin lentokentältä hotellille ja hotellilta lentokentälle.  
Saapumispäivänä bussit lähtevät lentokentältä klo. 14.00 ja lähtöpäivänä bussit lähtevät hotellilta klo. 10.00 
ja saapuvat Marseillen lentokentälle viimeistään klo. 12.30. Suunnittele lentosi vastaavasti. Jos et ehdi 
Young Livingin järjestämään bussiin, tulee sinun järjestää oma kuljetuksesi lentokentältä hotellille. Seuraavia 
vaihtoehtoja on saatavilla:

Autonvuokraus – navigointi Marseillen lentokentältä hotellille on helppoa, on kyseessä 1,5–2 tunnin matka. 
Autonvuokraustoimistot sijaitsevat vastapäätä MP1-terminaalia.

Taksi – myös saatavilla lentokentällä yhden suunnan taksimatkan summittainen hinta 200–250 €.

Bussi Taxi – Voit ottaa bussin (joka 30 minuutti) lentokentältä Aix en Provenceen (linja-autoasema/”gare 
Routière”). Sieltä otat bussin Aptiin, joka lähtee joko 9.15 tai 18.30. Matka kestää 2 tuntia. Aptista valitset 
bussin, joka lähtee 12.15 tai 17.30 Sault via St. Christoliin, hotellia lähimmät pysäkin nimi on “rond point Bel 
air” (15 minuutin kävelymatka hotellille). Vaihtoehtoisesti voit ottaa taksin Aptista hotellille, jonka ajomatka on 
noin 20 minuuttia. Löydät matkan yksityiskohdat ja muutaman lisäreittiohjeen alla olevasta linkistä:
https://www.rome2rio.com/fr/s/Marseille/Saint-Christol-d-Albion

Jaa auto – Fcebookiin tulee ryhmä, joka on luotu Laventelisadonkorjuu 2017 -osallistujille, jotka haluavat etsiä 
mahdollisuutta jakaa auto muiden jäsenten kanssa. Pidä silmällä Young Living Europe Facebook -sivua, jossa 
julkaistaan tiedot siitä, kuinka ryhmään voi liittyä.


