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VIESTIKILLAN MATKA PRAHAAN
Praha on Euroopan kultainen kaupunki, sekoitus renessanssia ja barokkia, kuin kaunis, arvokas koru, joka
vain paranee vanhetessaan. Kaarlen silta, lämminhenkiset oluttuvat kuin sotamies Svejkin aikaan, Kultaisen
kujan kafkalaiset tunnelmat, musta teatteri ja Laterna Magica – Prahan elämysten lista on loputon.

Kiitämme yhteydenotosta ja tarjoamme matkaa Prahaan seuraavasti
Kohde

Praha

Matkan ajankohta

7.4-12.4.2019 , sunnuntai-perjantai

Lennot

su 7.4 Helsinki – Praha
pe 12.4 Praha – Helsinki

Hotelli

Hotelli Ibis Old Town ***
Na Porici 5, Praha 1
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5477-ibis-praha-old-town/index.shtml

09:40-10:50
11.35-14:40

AY1221
AY1222

Mukava hotelli avattiin maaliskuussa 2006. Hotelli sijaitsee aivan
ydinkeskustassa, Prahan sydämessä, Vanhan Kaupungin portin vieressä.
Huoneissa mukavuuksien lisäksi SAT-TV, puhelin ja radio. Hotellissa 270
huonetta, sgl/dbl/twin, 3 kokoustilaa, ravintola ja baari. Vastaanotto on auki
24 t/vuorokaudessa, jossa on mahdollista vaihtaa valuuttaa.
Matkan hinta

1023€/hlö jaetussa 2-hengen huoneessa
Lisämaksu 1-hengen huoneesta 300€

Hintaan sisältyy

* Helsinki-Praha-Helsinki reittilento turistiluokassa
* lentokenttäverot ja matkustajamaksut 18.12.2018 mukaisesti
* majoitus 5 yötä jaetussa 2-hengen huoneessa
* aamiainen hotellissa
* lentokenttäkuljetukset mennen tullen
* su 7.4 kiertoajelu/-kävely (alkaen kentältä) ja lounas
* ma 8.4 kuljetus ja tutustuminen Aero Vodochody’yn, lounas ja illallinen
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* ti 9.4 Kuljetus ja sisäänpääsy ilmailumuseoon , lounas
* ke 10.4 kuljetus Slanuun ja siellä vierailu Antos panimossa, lounas
* to 11.4 kävely vanhassa kaupungissa ja jokiristeily sekä illalla yhteinen
illallinen
Hintaan ei sisälly

* lisäohjelmaa
* muut kuin ohjelmassa mainitut ateriat ja juomat
* vakuutus
* ennakkoon varatut istuinpaikat lennoilla, alkaen 24€/paikka/meno-paluu +
palvelumaksumme 10€
* ennakkoon tilatut ateriat lennoilla, alkaen 6€/suunta + palvelumaksumme
10€

Alustava ohjelma
su 7.4 Lento AY1221 saapuu Prahaan klo 10:50. Suomenkielinen opas on ryhmää vastassa ja
lähdetään suoraan kaupunkikiertoajelulle
Paikallisoppaan johdolla saa asiakas paljon tietoa Prahan värikkäästä menneisyydestä ja myös tämän päivän
tilanteesta. Ajelemme ensin noin tunnin verran bussilla laajemmalla alueella Prahan keskustassa ja sen
lähituntumassa ja sen jälkeen tutustumme Prahan Linnan kaupunginosaan.
Kävelykierros alkaa kuuluisan Strahovin munkkiluostarin pihalta. Tämä edelleenkin toiminnassa oleva
premonstratenssiluostari perustettiin jo 1100-luvulla. Linnakukkulan näköalapaikalta avautuu upea näkymä
yli Prahan kauniin keskustan ja Vltava-joen laakson. Matkan varrella ohitamme Prahan kauneimmat palatsit
Retken aikana lounas ruokajuomineen (juomapaketti 2 olutta tai 2 lasia puna- tai valkoviiniä)
Iltapäivällä hotelliin sisäänkirjautuminen
Ma 8.4 Aamiainen hotellissa
Vierailu Aero Vodochody‘iin, www.aero.cz
Ryhmälle näytetää kokonaan kaikki toimitilat, siella myos valmistellaan omasa tehtaassa Aerostructures
omia koneita . Kinosalissa elokuvaa yrityksen historiasta. Vierailun aikana lounas.
Yhteinen illallinen kaupungissa ruokajuomineen (juomapaketti 2 olutta tai 2 lasia puna- tai valkoviiniä)
Ti 9.4 Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen kuljetus Ilmailumuseoon Kbelyssa.
Tutustuminen museoon http://www.vhu.cz/english-summary/
Retken aikana lounas ruokajuomineen (juomapaketti 2 olutta tai 2 lasia puna- tai valkoviiniä)
Ke 10.4 Aamiainen hotellissa.
SLANU PIENKAUPUNGIN OLUTPANIMO ANTOS
Retkemme aikana vierailemme Prahan edustalla (n. 45 min Prahasta) suositussa olutpanimossa Antos,
jonka oluet ovat saaneet mitä parhaita arvosteluja. Tutustumme olutpanimon toimintaan ja oluen
valmistukseen sekä maistelemme sen oluita. Kierroksen jälkeen nautimme lounaan panimon omassa
ravintolassa. Retki jatkuu takaisin Prahaan, jonne saavumme myöhään iltapäivällä.
Retken aikana lounas ja olutmaistajaiset

To 11.4 Aamiainen hotellilla.
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KÄVELYRETKI VANHASSA KAUPUNGISSA JA JOKIRISTEILY
Kierros alkaa 1300-luvulla perustetusta Uudesta kaupungista. Václavin aukiolla sanotaan monista
värikkäistä tapahtumista, joiden näyttämönä se on ollut eri aikoina. Sinne ovat vyöryneet aikoinaan
venäläisten tankit ja Kansallismuseon vierellä nuori opiskelija sytytti itsensä tuleen…
Matkalla tutustutaan upeaan Kunnantaloon ja jatketaan Unescon suojelemalla alueella Vanhankaupungin
aukiolle. Siellä sijaitsee Prahan kuuluisa raatihuoneen torni luurankoineen ja pienine symbolisoivine
nukkeineen, Jan Hussin patsas, Tynin kirkko ja muut komeat rakennukset. Läheisessä juutalaiskorttelissa
tutustutaan myös alueen menneisyyteen ja eri arkkitehtuurityyleihin. Kävely jatkuu Vltava-joen rannalle ja
kuuluisalle Kaarlen sillalle, siellä alkaa tunnin mittaisin jokiristeily sis. lasin kuohuviiniä.
Retken kesto n. 3 tuntia

Yhteinen illallinen kaupungissa ruokajuomineen (juomapaketti 2 olutta tai 2 lasia puna- tai valkoviiniä)
Pe 12.4 Aamiainen hotellissa
Kuljetus lentokentälle. Lento AY1222 lähtee klo 11:35
LISÄMAKSUSTA
Halukkaat voivat varata liput esim.
Laterna Magicaan , liput alk. 35€/lippu
tai
konserttiin (esim. kirkkokonsertti, ohjelma vielä julkaisematta)m, liput n. 25-30€/lippu
Matkustusdokumentit

Suomen kansalaisella on oltava matkalla mukana koko matkan ajan voimassa
oleva passi tai EU-henkilökortti.

Vastuullinen
matkanjärjestäjä

Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä
toimii Suomen Matka-Agentit Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä
Matkapakettiehtoja sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n lisä- ja erityisehtoja:
https://www.matka-agentit.fi/matka-agenttien-erityisehdot-172018-alkaen

Hintaperuste

Hinnat perustuvat tarjoushetkellä voimassa oleviin hintatietoihin,
valuuttakursseihin, veroihin ja määräyksiin, joiden mahdollisesti muuttuessa
pidämme oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin. Hinta perustuu
minimatkustajamäärälle 30 henkilöä.

Varaukset

Olemme varanneet alustavasti 35 lentopaikkaa ja 15x2hh +5x1hh huoneita
Huonejakolista (etu-ja sukunimi kuten passissa) tarvitaan viimeistään 1 kk
ennen matkan alkua. Lentolippujen lähettämisen sujumiseksi, toivomme
saavamme myös matkustajien sähköpostiosoitteet. Ennakkomaksu 250 €/hlö
ja loppumaksu 60 vrk ennen matkan alkua. Toimistokulut peruutustapauksissa
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aina vähintään 75 €/hlö ja muutoin noudatamme yleisiä pakettimatkaehtoja ja
Matka-Agenttien erityismatkaehtoja.
https://www.matka-agentit.fi/matka-agenttien-erityisehdot-172018-alkaen
Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille
matkaohjelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, matkaehdot ja
mahdolliset matkaohjelman muutokset. Hän on velvollinen tiedottamaan
ryhmän jäsenille myös mahdolliset hinnan muutokset esim. mikäli ryhmän
lopullinen koko on hyväksytyssä matkatarjouksessa ollutta henkilömäärää
pienempi.
Vakuutus

Suosittelemme kaikille matkan aikana voimassaolevaa matkavakuutusta ja sen
voimassaolon tarkistusta jo matkavarausta tehtäessä peruutuskulujen sekä
henkilö- ja matkatavaravahinkojen varalle.
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja.

Ilmoittautumiset

Harri Utti , puh. 0500-207803, tai sähköposti harri.utti@saunalahti.fi

Parhain terveisin
SUOMEN MATKA-AGENTIT OY
Kristina Hiltunen
kristina.hiltunen@matka-agentit.fi
050-414 5913
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki

