SF- Caravan Matkailuautoilijat ry

19.10.-27.10. POHJOIS-PUOLAN KIERTOMATKA - matkaohjelma
19.10. perjantai
18:30
lähtö Tikkurilasta, hotelli Vantaan/Kaupunginmuseon edestä
19:00
Kiasman tilausajopysäkki, Mannerheimintie
19:30
saapuminen Katajanokalle Viking Linen terminaalille, lähtöselvitys ja laivaannousu
majoittuminen b-luokan kahden hengen hytteihin ( B4-luokka, kaksi alavuodetta )
20:30
Viking XPRS lähtee Helsingistä
20.10. lauantai
06:00
saapuminen Tallinnaan, aamiainen hotellissa sataman lähellä
Tallinnasta jatketaan Riikaan. Matkalla noin tunnin tauko Ikla/Ainazin rajalla
n. 15:00
n. 17:00

majoittuminen SemaraH Metropoli 4* -hotelliin ja buffet-päivällinen.
alkaen kolmen tunnin Riian kaupunkikierros bussilla ja kävellen.

21.10. sunnuntai
07:00
alkaen aamiainen katettuna
10:00
lähtö kohti Liettuan Kaunasia, ajoaika n. 4 tuntia
n. 14:00
lounas Kaunasissa ja vapaata aikaa kaupungilla
17:00
matka jatkuu Puolaan, Suwalkin kaupunkiin, ajoaika n. 2 tuntia
Suwalkissa majoittuminen hotelli Hancza 3*
22.10. maanantai
aamiainen hotellissa
10:00
tapaamme Puolan oppaan ja matkamme jatkuu läpi kauniiden Masurian järvija metsämaisemien. Gizyckossa kevyt lounas ja kävely kaupungilla. Iltapäivällä
vierailemme Swieta Lipkassa barokin huippukohteessa, Neitsyt Marian
ilmestyksen kirkossa ja jesuiittaluostarissa.
n. 16:00

majoittuminen 1300-luvun ritarilinnaan kunnostetuun 4* hotelli Ryniin, joka
sijaitsee kahden järven välissä Rynin pienessä kaupungissa. Hotellin sauna- ja
uima-allasosasto käytettävissä. Yhteinen illallinen.

23.10. tiistai
10:00

aamiainen hotellissa
lähdetään kohti Olsztynin kaupunkia, Masurian alueen keskusta. Olszynissä
teemme kaupunkikierroksen, kuulemme mm. sen kuuluisimmasta asukkaasta
Kopernikuksesta ja risteilemme Elblagin kanaaleilla, jotka yhdistävät Puolan
kaksi suurinta järveä. Lounas päivän aikana.
Illaksi saavutaan Gdanskiin, jossa majoittuminen vanhan kaupungin sydämessä
sijaitsevaan Wolne Miasto 3*-hotelliin. Loppuilta vapaata aikaa kaupungilla.

24.10. keskiviikko
aamiainen hotellissa
10:00
lähdemme vanhan kaupungin kävelykierrokselle, jonka aikana kuulemme
Gdanskin yli 1000-vuotisesta historiasta, näemme kaupungin tärkeimmät
nähtävyydet ja vierailemme mm. St. Maryn kirkossa, joka on maailman suurin
tiilikirkko. Risteillemme Westerplatten niemelle, jossa käytiin 1939 syyskuun
alussa ensimmäinen Puolan ja Saksan taistelu, joka aloitti II maailmansodan.
Risteilyn jälkeen lounas Gdanskissa ja loppupäivä vapaata aikaa.
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25.10. torstai

10:00

aamiainen hotellissa
huoneiden luovutus
lähdemme kiertoajelulle, jolla tutustumme vielä Gdanskista pohjoiseen
sijaitseviin Gdyniaan ja iskelmäkilpailuistaan tunnettuun Sopotiin. Oliwan
katedraalissa käymme kuuntelemassa pienen urkukonsertin, käyskentelemme
Sopotin kuululla laiturilla ja lisäksi näemme mm. Metsäoopperan.
Lounas päivän aikana ja ostoskäynti isossa Tescossa ennen kuin suuntaamme
Gdanskin satamaan.

16:00
18:00

saapuminen satamaan, lähtöselvitys ja laivaannousu
Polferriesin laiva lähtee Gdanskista, majoittuminen 2 hengen hytteihin.

26.10. perjantai
aamiainen laivalla
12:00
saapuminen Ruotsin Nynäshamniin, josta ajelemme Tukholmaan
16:30
Viking Linen laiva lähtee kohti Helsinkiä, buffet-päivällinen
majoittuminen b-luokan kahden hengen hytteihin ( B4-luokka, kaksi alavuodetta )
Laivalla ilta vapaata aikaa nauttia laivan viihdetarjonnasta.
27.10. lauantai
10:10

aamiainen laivalla
saavumme Katajanokalle, josta jatkamme takaisin lähtöpaikoille –monta kokemusta ja muistoa rikkaampana.

Matkan hinta on

1040eur/hlö, edellyttäen vähintään 40 matkustajaa

Hintaan sisältyy:
• bussikuljetukset Vantaalta Vantaalle,
• laivamatkat Helsinki – Tallinna, Gdansk – Nynäshanm ja Tukholma – Helsinki b-luokan kahden hengen hytissä aamiaisella,
• hotelleissa majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisella,
• ohjelman mukaiset opastukset ja vierailut sisäänpääsymaksuineen,
• ohjelman mukaiset ateriat ja
• Astor oy Matkapalvelun kuljettaja-matkanjohtajan palvelut.
Lisämaksusta: yhden hengen hytti/huone 230eur.
Matkan maksu- ja peruutusehdot:
tämä on ryhmämatka, jonka hinta perustuu ennakkoon varattuihin palveluihin sekä tiettyyn matkustajamäärään ja
peruutustapauksissa noudatetaan seuraavia peruutusehtoja:
• sitovat ilmoittautumiset ja ennakkomaksu 200eur 31.05. mennessä.
• viimeinen kuluton peruutuspäivä on 20.07., jonka jälkeen peruutuskuluina peritään ennakkomaksu 200eur/hlö.
• loppumaksu 14.09. ja tämän jälkeen joudumme perimään peruutuskuluja seuraavasti:
o yli 16vrk ennen matkaa 50% matkan hinnasta
o 15-0 vrk ennen matkaa 100% matkan hinnasta
Matkustajan nimen vaihtaminen on maksuton aina 2vrk ennen matkaa saakka.
Suosittelemme tarkistamaan oman matkustajavakuutuksen voimassa olon ja kattavuuden.
Yleistä huomioitavaa:
Matkaohjelma ajoaikojen ja retkien keston osalta on suuntaa-antava, joskus matka etenee hitaammin, joskus nopeammin kuin on
suunniteltu. Pyrimme aina liikkumaan leppoisaan tahtiin ja välttämään turhaa kiirettä – tärkeintä on nauttia matkasta ja sen
tarjoamista uusista kokemuksista.
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