KEVÄTMATKA HENKEÄSALPAAVAN UPEALLE GARDAJÄRVELLE, POHJOIS-ITALIAAN

Matka-aika

14-19.5.2019

Matkakohde

Gardajärvi, Pohjois-Italia

Ryhmän koko

20-30 henkilöä

Lentoaikataulut

Oulu
Helsinki
Milano
Helsinki

Helsinki
Milano
Helsinki
Oulu

0550 – 0650
0800 – 1005
1900 – 2255
2350 – 0050

Hintaan sisältyy
-

Lennot Finnairin reittikoneella turistiluokassa
Majoitus jaetussa 2hh 5 yötä
Hotelli puolihoidolla (aamiainen, 3 aterian illallinen sis lasi vettä ja ¼ viiniä)
Menopaluu kenttäkuljetukset Milano-Gardajärvi suomenkielisellä oppaalla
Saapumisen yhteydessä lounas tunnetulla Franciacortan viinialueella
Gardajärven kierros suomenkielisellä oppaalla, lounas
Huikeilla Italian Alpeilla kokopäiväretki suomenkielisellä oppaalla, lounas
Veronan kierros ja Valpolicellan viinitila suomenkielisellä oppaalla, lounas
Milanon kaupunkikierros suomenkielisellä oppaalla, lounas
Verot ja viranomaismaksut
1 matkalaukku 23kg ruumaan + 8kg käsimatkatavara /hlö
Oulun Matkatoimiston Matkanjohtaja mukana matkalla Oulun kentältä alkaen

Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 20 matkustajaa.
Matkan hinta

1640€ / henkilö

Lisämaksusta

Yhden hengen huone +170e per hlö
Päivä Venetsiassa (katso ohjelma)

Majoitustiedot

Hotelli Luise **** / Viale Rovereto 9, 38066 Riva del Garda

Neljän tähden hotelli sijaitsee noin 5min kävelymatkan päässä rannalta ja noin 600m päässä Riva del
Gardan historiallisesta keskustasta. Upeat huoneet, uima-allas, uusi Millelire-ravintola sekä WiFi kaikissa
tiloissa. Paikan päällä on ilmainen pysäköintialue. Huoneissa on ilmastointi, taulu-tv ja parkettilattiat.

14.05.19

Saapuminen aamulennolla Milano-Malpensan lentokentälle, jossa opas bussin kanssa
ryhmää vastassa ja lähtö Lombardian maakunnan halki kohti upeaa Gardajärveä. Matkan
varteen osuu tunnettu Franciacortan viinialue, jonne pysähdytään lounaalle ja sen jälkeen
matka jatkuu moottoritietä pitkin Adige-joen laaksoon ja edelleen Riva del Gardan kaupunkiin.
Majoittuminen ja tutustuminen hotelliin sekä Rivan kaupunkiin. Vapaata aikaa. Illallinen
hotellissa.

15.05.19

Aamulla lähdetään kiertämään Italian suurinta järveä, Gardajärveä. Ensimmäiseksi ajetaan
ns. oliivirivieeraa pitkin hurmaavaan Malcesinen kylään, jossa pidetään pieni jaloittelutauko.
Malcesinen katukuvaa hallitsee Scala-suvun rakennuttama komea linna ja sen
ympäristössä on kylän vanha keskusta mukulakivikatuineen ja kujineen.
Matka jatkuu edelleen etelää kohden järven rantaa seuraillen, ohitetaan Brenzone,
Garda ja viineistään kuuluisa Bardolino. Saavutaan järven eteläosaan ja pitkälle Sirmionen
niemelle. Sirmionessa on päivän toinen pysähdys ja myös Sirmionen vaikuttavin rakennus on
linna, tällä kertaa vallihaudan ympäröimä. Sirmionessa nautitaan lounasta ja iltapäivällä otetaan
järvilaiva vastarannalle Gardonen kylään. Sieltä matka jatkuu bussilla ns. sitruunarivieeraa pitkin
ohi Tuscolanon ja Limonen kylien takaisin Riva del Gardaan. Vapaata aikaa. Illallinen hotellissa.

16.05.19

Aamun koittaessa otamme suunnan kohti huikeita Italian Alppeja, Dolomiitteja! Ajamme
ensin moottoritietä pitkin Adige-jokilaaksossa ja saavuttuamme Oran kylään, lähdemme
nousemaan ’serpentiiniitietä’
pitkin kohti kuuluisaa Val di Fiemme- laaksoa. Val di Fiemme
on tunnettu monille talviurheilun ystäville; vuosittain täällä järjestetään Marcialonga-hiihtokilpailu
Moenan ja Predazzon kylien välillä ja usein myös MM-hiidot pidetään täällä. Val di Fassalaaksossa ohitamme toinen toistaan kauniinpia alppikyliä, mm. Canazein ja Campitellon, jotka
ovat tuttuja monille laskettelun ystäville. Puolenpäivän aikoihin olemmekin tulleet reitin
korkeimmalle kohdalle Passo Pordoihin, jolloin olemme nousseet yli 2.000 m korkeuteen!
Passo Pordoissa on käynyt Renny Harlinkin filmaamassa Sylvester Stallonen kanssa elokuvaa
Cliffhanger. Yhteinen lounas. Paluumatkalla voimme vielä ihailla jylhiä vuoristomaisemia Sellan
solassa. Täältä laskeudumme alas kauniiseen Val Gardena-laaksoon ja pidämme
iltapäivätauon pittoreskissa Ortisein kylässä. Ortisei tunnetaan taidokkaista puukäsitöistään.
Vuoristo-osuuden jälkeen matka taittuukin reippaasti moottoritietä pitkin. Illansuussa takaisin
Rivaan. Illallinen hotellissa.

17.05.19

Suuntana on Adige-joen varrella sijaitseva Veronan kaupunki ja viinialueena tunnettu
Valpolicellan seutu. Aamupäivällä tehdään Romeon ja Julian kaupungissa kattava
kävelykierros oppaan johdolla ja nähdään hallintoaukiot, Julian parveke sekä Veronan
Arena, jossa järjestetään joka vuosi kuuluisat Veronan oopperajuhlat. Ostosaikaa, jonka jälkeen
siirrytään myöhäiselle lounaalle viinitilalle Valpolicellassa ja tutustutaan myös viininvalmistuksen saloihin. Illaksi takaisin Rivaan, illallinen hotellissa. Vapaata aikaa.

18.05.19

Joko vapaapäivä tai matkanjohtajan kanssa lisämaksullinen retki ainutlaatuiseen Venetsiaan!
bussi Veronaan klo
7:55, perillä klo 10:11
juna Veronasta Venetsiaan klo
10:30, perillä klo 11:40
juna Venetsiasta Veronaan klo
16:50, perillä klo 18:00
bussi Veronasta klo
18:45, perillä klo 21:17
Venetsia on yksi maailman erikoisempia kaupunkeja – se on rakennettu vetten päälle 117
laguunisaarelle. Tärkeimmät nähtävyydet ovat keskittyneet Rialto-nimiselle pääsaarelle, jossa
on mm. kuuluisa Markuksen tori. Markuksen torin laidalla sijaintee bysanttilaistyylinen,
mosaiikkikoristeinen Markuksen kirkko ja sen vieressä marmorista rakennettu Herttuapalatsi
(Dogen palatsi) sekä Huokausten silta. Aukiota reunustavat myös Sansovinon suunnittelema
kirjastorakennus ja ns. prokuraattorirakennukset sekä erikoisen historian omaavat kellotornit!
Kanaalien reunustamia pieniä kujia pitkin voi kävellä Rialton sillalle, joka on Canal Grande yli
johtava kaunein ja suurin silta.
Kustannukset bussilippu edestakaisin n. € 10,00, junalippu edestakaisin € 54,00 ja
vaporettolippu Venetsiassa n. € 15,00

19.05.19

Aamiaisen jälkeen otetaan matkatavarat mukaan ja lähdetään kohti Milanon kaupunkia,
jonne saavuttaessa tehdään kiertoajelu. Tutustuminen Milanoon jatkuu kävelykierroksen
merkeissä ja vie tuomiokirkkoaukiolle, Vittorio Emanuele II galleriaan ja La Scala-ooperan
luo, jossa käydään teatterimuseon tiloissa ja saadaan tuntuma maailman ehkä
kuuluisimpaan teatteritaloon. Yhteinen lounas, jonka jälkeen ostosaikaa ja iltapäivän
loppupuolella noin klo 16.30 siirtyminen Milano-Malpensan lentokentälle sekä edelleen
kotimatka takaisin Suomeen. Finnairin lento lähtee klo 19.00.

Ilmoittautuminen

24.1.2019 mennessä

Matkan maksaminen

Ennakkomaksu 500e/hlö 31.1.2019. Loppumaksu kuusi viikkoa ennen matkaa, ellei
yhteistyökumppanimme toisin ilmoita.

Muutos ja peruutusehdot

1.2.2019 alkaen peruutuskulut ovat 500e per hlö.
1.4.2019 jälkeen peruutuskuluina pidätetään 95% matkan hinnasta.
Jos seurueen jäsen peruu matkansa, perimme majoituksen vajaakäyttökulut
peruuttajalta.
Suosittelemme kattavaa matkustajavakuutusta matkalle. Matkavakuutus suositellaan
voimaan otettavaksi heti ensimmäisen maksusuorituksen yhteydessä.
Nimenmuutokset ovat kuluttomia lentolippujen lipunkirjoitukseen saakka. Sen jälkeen
perimme toimistokulun, jonka lisäksi mahdolliset yhteistyökumppanin perimät
muutoskulut.

Laskutus

Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisää 15 euroa / lasku.
Jos lähetämme ryhmälle kertalaskun, emme peri erillistä laskutuslisää.

Nimet

Nimilista ja huonejako tulee ilmoittaa erillisellä liitteellä loppulaskun eräpäivään
mennessä. Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa. Ensimmäinen virallinen
etunimi ja sukunimi riittävät.

Lisätietoja

Hinnat perustuvat tarjousta tehtäessä voimassaoleviin hinnastoihin. Niiden muuttuessa
varaamme oikeuden muuttaa tarjousta uusien hinnastojen mukaisiksi. Hinnat ovat
sitoumuksetta, samoin aikataulut.
Kyseessä on valmismatka, johon sovelletaan erityisehtoja. Oulun Matkatoimiston
valmismatkojen lisä- ja erityisehdot ovat nähtävissä nettisivuillamme
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html
Jos teillä ei ole mahdollisuus tutkia ehtoja nettisivuiltamme, voitte tiedustella ehtoja
toimistostamme.

Verot ja valuuttakurssit tarkistetaan vahvistuksen yhteydessä sekä neljä viikkoa ennen
matkan alkua (lipunkirjoituksen yhteydessä). Matkat tehdään kansainvälisillä
reittilennoilla ja kuljetusmuodon erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus
korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa,
polttoainemaksuissa tai viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia.
Lisätietoja Ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi, rokotuksista www.thl.fi,
lentomatkustamisesta ja pakkausohjeet www.finavia.fi. Suosittelemme myös
matkustusilmoituksen tekoa https://matkustusilmoitus.fi
Matkalla tulee olla voimassa oleva passi. Suosittelemme että passi on voimassa 6
kuukautta matkan jälkeen. Tarkistathan maahantulomuodollisuudet ja viisumit hyvissä
ajoin ennen matkaa.
Toivon ehdotukseni sopivan suunnitelmiinne, mikäli haluatte muutoksia tai muita
vaihtoehtoja, olen valmis muuttamaan tarjoustani toiveidenne mukaiseksi.
Matkaterveisin,
OULUN MATKATOIMISTO OY
Matkanjohtaja Riikka Eklund
Kirkkokatu 11
90100 Oulu
08-336900 (arkisin klo 10-16)
myynti@oulunmatkatoimisto.fi

