Seinäjoen Ruskayhdistys
MATKAPAKETTI TOSCANAAN SEKÄ GARDAJÄRVELLE

Matka-aika
13.5.2020 - 17.5.2020, 5 pv, keskiviikko - sunnuntai
Ryhmän koko ja matkapaketin hinta
50 henkilöä
1 190,00 € / henkilö
45 henkilöä
1 210,00 € / henkilö
40 henkilöä
1 225,00 € / henkilö
Matkapakettimme hintaan sisältyvät palvelut
lennot Vaasa - Helsinki - Bologna ja Milano - Helsinki - Vaasa Finnairin reittilennoilla aikataulujen mukaisesti
lentokenttäverot ja matkustajamaksut
matkatavaraa lennoille max 31 kg (1 x 23 kg ruumaan + 1 x 8 kg käsimatkatavara)
bussikuljetukset kohteessa esitetyn matkaohjelman mukaisesti
majoittuminen Firenzessä hotelli Delle Nazionissa kahden hengen huoneissa mukavuuksin, 2 yötä
majoittuminen Gardalla hotelli Poianossa kahden hengen huoneissa mukavuuksin, 2 yötä
aamiaiset hotellissa (4)
lounas Fiesolessa
lounas Veronassa
kaupunkikierros Firenzessä jalkaisin
kokopäiväretki Toscanan alueella (sis. Verrazzanon linnakierroksen, maistiaiset ja lounaan)
lyhyt tutustuminen Veronaan
Gardajärven pohjoisosan kierros (sis. käynnin markkinoilla)
suomenkielinen opas koko matkan ajan
Italian majoitusvero
marginaalivero
Lisämaksusta
majoittuminen yhden hengen huoneessa, +164,00 euroa (sis. 4 yötä)
muut ateriat matkalla
Varaukset
Olemme varanneet lennot 50 henkilölle. Hotellivarauksia emme ole vielä tehneet ryhmälle. Teemme varaukset
vahvistuksen jälkeen.
Käyntiosoitteet
Kauppakatu 14 B 7, 33210 TAMPERE
Saarelantie 2, 62100 LAPUA

Puhelin
+358 64 33 00 00
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MATKAOHJELMAEHDOTUKSEMME
Keskiviikko 13.5.2020
Kokoontuminen ja lähtöselvitykset Vaasan lentokentällä klo 4.30. Finnairin reittilento Helsingin kautta klo 6.00 ja
saapuminen Bolognaan klo 9.30. Suomalainen opas ja kuljettaja ovat vastassa lentokentällä, josta matka jatkuu
Fiesoleen. Lounas Fiesolessa ja tämän jälkeen kuljetus Firenzeen. Majoittuminen hotelliin ja klo 15.00 lähtö
pienimuotoiselle kaupunkikierrokselle. Ilta vapaa.
Torstai 14.5.2020
Aamiainen hotellilla. Lähtö hotellilta klo. 9.00 kohti Toscanan kauniita maisemia. Ensimmäinen pysähdys
Grevessä, jossa pieni kierros keskustassa Piazza Matteottin tuntumassa. Tämän jälkeen vieraillaan Verrazzanon
linnassa, sen puutarhassa ja historiallisessa viinikellarissa. Lounas paikanpäällä. Lounaan jälkeen matka jatkuu
upeissa maisemissa kohti idyllistä San Gimignanon pikkukaupunkia, joka on kuuluisa lukuisista torneista. Pieni
kierros keskustassa sekä vapaa aikaa. Tämän jälkeen paluu Firenzeen.
Perjantai 15.5.2020
Aamiainen hotellilla. Lähtö klo 9.00 kohti romanttista Romeon ja Julian kaupunkia Veronaa. Ajo-aika Veronaan
kestää n. 3 tuntia. Lounas Veronassa, jonka jälkeen lyhyt kaupunkikierros kävellen. Hieman omaa aikaa ennen
ajomatkaa (n. 45 min) Gardaan, jossa on majoittuminen.
Lauantai 16.5.2020
Aamiainen hotellilla. Lähtö klo 9.00 kohti Malcesinea. Siellä muutaman tunnin pysähdys markkinoilla, josta matka
jatkuu laivalla kohti Limonea. Limone on kuuluisa sitruuna terasseista. Noin tunnin verran vapaa-aikaa, jonka
jälkeen jatkamme laivalla Riva del Gardaan. Pieni kierros ja vapaa-aikaa. Bussi noutaa Rivasta ja matka kohti
hotellia itärannikkoa pitkin.
Sunnuntai 17.5.2020
Aamiainen hotellilla. Lähtö klo 10.00 Sirmioneen, joka on kuuluisa Catullon raunioista sekä kuumista lähteistä
Sirmionen niemen ympärillä. Matka jatkuu kohti Milanon lentokenttää. Finnairin reittilento Helsingin kautta
Vaasaan lähtee klo 19.00. Lento Vaasassa klo 00.45.
HOTELLITIEDOT
Hotellitiedot
Hotel Delle Nazioni***
Via Luigi Alamanni 15
50123 Firenze, Italia
+39 055 283575
Delle Nazionin sijaitsee Firenzen sydämessä, vain 50 metrin päässä Santa Maria Novellan asemalta ja 10 min
kävelymatkan päässä Firenzen tuomiokirkosta. Kaikissa huoneissa on ilmastointi, satelliitti-tv, tallelokero, ilmainen
wifi ja oma kylpyhuone.
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Hotellitiedot
Hotel Poiano****
Via Poiano 37016
Garda VR, Italia
+39 045 720 0100
Gardan rinteellä sijaitseva Poiano lomakeskus, josta löytyy monipuoliset urheilumahdollisuudet. Hotellissa on
olympiakokoinen uima-allas, tenniskenttiä, kuntosali, wellness-keskus ja ravintoloita. Jokaisessa huoneessa on
ilmastointi, parveke, satelliitti-tv, tallelokero, wifi ja oma kylpyhuone.

MATKAEHDOT & HYVÄ TIETÄÄ
Lentoaikataulut
Keskiviikko 13.05.2020
Keskiviikko 13.05.2020
Sunnuntai 17.05.2020
Sunnuntai 17.05.2020

Vaasa - Helsinki
Helsinki - Bologna
Milano - Helsinki
Helsinki - Vaasa

Finnair AY322
Finnair AY1771
Finnair AY1756
Finnair AY321

06.00 - 06.45
07.30 - 9.30
19.00 - 22.55
23.55 - 00.45

Tarjouksemme voimassaoloaika
Tarjous on voimassa 15.9.2019 asti saatavuuden mukaan.
Passi
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai 1.1.1999 jälkeen myönnetty kuvallinen EU-henkilökortti.
Suosittelemme mukaanotettavaksi passia.
HUOM! Matkavakuutus
Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista matkalle, koska tilausmatkaa koskevien
peruutusehtojemme mukaan viime hetken peruutuksen tapahtuessa (myös sairastapaukset) peruutusturva on
haettava vakuutuksesta. Päällekkäisten vakuutusten välttämiseksi kannattaa tarkistaa mm. kotivakuutuksen sisältö
ennen erillisen matkavakuutuksen ottamista ja että siinä on myös peruutusturvaosa.
HUOM! EU-sairasvakuutuskortti
EU-sairaanhoitokortilla Suomen kansalaisella on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon EUmaissa sekä Sveitsissä, jos sairastuu äkillisesti tai joutuu tapaturmaan. Kortilla saa hoidon samaan hintaan kuin
kohdemaan kansalaisetkin saavat. Kortti on ilmainen ja tilattavissa Kelan internet-sivuilta. Matkavakuutus on silti
suositeltava. Usein maksut täytyy maksaa ensin paikan päällä ja anoa korvaus matkan jälkeen Suomessa.
Hintasitoumus
Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla:
valuuttakurssimuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet ja muuttuneet verot ja
maksut. Esitteemme hinta edellyttää esitetyn ryhmäkoon toteutumista.
Vakuus
Kuluttajaviraston matkatoimisto Saarikoski Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3485 MjMv, mikä antaa oikeuden
järjestää ja välittää matkoja.
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Matkaehdot
Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen matkatoimistoyhdistyksen neuvottelemia yleisiä
matkapakettiehtoja sekä Matkatoimisto Saarikoski Oy:n lisä- ja erityisehtoja. Tällä matkalla käytämme
ryhmämatkojen erityisehtojamme, jotka ovat nähtävillä Internet-osoitteessamme www.saarikoski.fi. Pyydettäessä
lähetämme ne myös postitse.
Teille tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen
teihin sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yrityksemme Matkatoimisto Saarikoski Oy on
täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi yrityksemme on hankkinut
lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksunne ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen
paluukuljetuksenne siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302
mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.
Yhteyshenkilömme
Ryhmänne varausta hoitaa toimistossamme Markus Salonen, puhelin 064 33 00 00.
Toimistomme puhelinmyynti on avoinna ma-pe klo 9.00–16.00.
Annamme mielellämme lisätietoja matkapaketistamme. Tervetuloa mukaan!
Ystävällisimmin,

Markus Salonen
Saarikoski Travels
Puh. +358 64 33 00 00
www.saarikoski.fi
info@saarikoski.fi
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