
 

 

 

Oletko aina halunnut matkustaa New Yorkiin ? Koe uskomattoman lumoava Metropoli New York 
22.11-27.11.2018 (+1vrk). Mukana Oulun Matkatoimiston matkanjohtaja Oulun lentokentältä alkaen 
varmistamassa sujuvat järjestelyt ja kohteessa suomenkielinen opas kuljetuksissa ja retkellä!  
 

 

 

 

 

 

Matka-aika 22.11 – 27.11.2018 +1vrk ( 5 yötä) 
 
Matkakohde  New York, USA 
 
Ryhmän koko 15-30 henkilöä  
 
 
 
Lennot  
 
Oulu  Helsinki  1105 – 1205 
Helsinki  New York 1410 – 1555 (lennon kesto 8:45) 
New York Helsinki  1745 – 0850 +1vrk 
Helsinki  Oulu  1250 – 1355  
 
 
  
Sisältyy  
 
-Finnairin lennot Oulu Helsinki New York turistiluokassa 
-Mannertenvälisellä lennolla tarjoillaan snack/lämmin ateria 
-Menopaluu lentokenttäkuljetus New Yorkissa suomenkielisellä oppaalla 
-4* tasokas hotelli Manhattanin ytimessä jaetussa 2hh 5 yötä aamiaisella 
-Manhattanin kierros suomenkielisellä oppaalla 
-Chicago Musikaali : permanto tai ensimmäinen parvi 
-Kevyt illallinen hotellissa viimeisenä iltana 
-Verot, viranomaismaksut ja menopaluu laukunkantopalvelu hotellissa 
-1 matkalaukku ruumaan a 23kg /hlö 
-1 käsimatkatavara a 8kg /hlö 
-Oulun Matkatoimiston matkanjohtaja Riikka Eklund Oulun kentältä alkaen 
 
Matkan hinnat edellyttävät vähintään 15 matkustajaa. 
 
 
 
Matkan hinta 1980 € / henkilö  
   
Lisämaksu yhden hengen huoneesta +680€ 
 
Helsingistä alkaen  -100€ / henkilö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Hotellitiedot  Staybridge Suites Times Square, Manhattan 340 West 40

th
 Street, New York, NY 10018 

 
Erinomainen sijainti, keskeisellä paikalla Manhattanilla. Siistit modernit huoneet, 
joissa ilmainen WiFi, kylpyhuone, keittotila, keittiövälineet, mikroaaltouuni,  
astianpesukone, jääkaappi, ilmastointi ja kokolattiamatot. Huoneen koko noin 29 m² (KING BED STUDIO). 
Tämä 4* hotelli tarjoaa hyvän amerikkalaisen buffet aamupalan päivittäin.  
Hotellilta on noin 20min kävelymatka kuuluisalle Times Square-aukiolle. 
Penn Station metroasema noin 500metriä ja Port Authority-linja-autoasema noin 300metriä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alustava ohjelma   
 
22.11 Saapuminen New Yorkiin klo 1555 paikallista aikaa, John F Kennedyn kentälle.  
 
Maahantulotarkastus. Noudamme laukut ja tapaamme suomenkielisen oppaamme. 
Matkaamme hotellille bussilla (noin 20km) ja sisäänkirjautuminen. Noin klo 18 on arvioitu aika hotellilla.  
Matkanjohtajan johdolla tutustumme hotellin ympäristöön ja nautimme omakustanteisen  
illallisen. Vaihtoehtoisesti voi myös omatoimisesti tutustua ympäristöön. Vapaata aikaa. 
Hotellille saapumisaika on riippuvainen mm. maahantulotarkastuksen pituudesta sekä  
liikenteestä.  
        
23.11 Manhattanin kierros suomenkielisellä oppaalla (sisältyy matkan hintaan) 
 
Aamiainen hotellilla. 
Kierros alkaa hotellilta klo 09.00 kohti maailmankuulua keskuspuistoa -Central Parkia 
Näemme matkan varrella keskuspuiston kulmassa suuren Time Warner Centerin, 
joka pitää sisällään hienoja liikkeitä ja monipuolisia ravintoloita. 
Ohitamme Metropolitanin maineikkaan oopperatalon ja 
jatkamme Keskuspuiston länsipuolta pitkin Harlemiin, 
jossa näemme mm. kuuluisan Apollo-teatterin, kirkkoja ja ihmisvilinää. 
Siirrymme Keskuspuiston itäpuolelle ja ajamme pitkin 5th Avenueta, 
jolloin sivuutamme  mm. kuuluisat Guggenheim- ja Metropolitan-museot. 
Pieni pysähdys Rockefeller Centerissä, jonka jälkeen matka jatkuu edelleen kohti  
SOHOn aluetta, Greenwich Villagea, Tribecaa, Union Squarea sekä  
kiinalaista kaupungin osaa.Saavumme Battery Parkiin, jossa pysähdymme ihailemaan  
Vapauden patsasta ja Ellis Islandin siirtolaismuseorakennelmia.  
Palaamme hotellillemme Manhattanin itärannikoa pitkin, 
jolloin näemme myös kansainvälisen YK:n päämajan rakennuksen. 
Saavumme hotellille noin klo 13.00. Vapaata aikaa loppupäivä. 
 
 24.11  Chicago Musikaali  - Ambassador Theatre (sisältyy matkanhintaan) 
 
 Aamiainen hotellilla. 
 Kuuluisin ja pisimpään pyörinyt musikaali Broadwayn historiassa - Chicago! 
 Musikaali ajoittuu 1920-luvulle. Tarina kertoo petoksista, onnesta ja kuuluisuudesta. 
 Upeat laulu -ja tanssiesitykset ovat vertaansa vailla! 
 
 Roxie Hart huipulle hinnalla millä hyvänsä haluava laulaja, 
 joka surmaa miehensä edetäkseen urallaan 
 Velma Kelly upeaääninen ja lahjakas laulaja 
 Billy Flynn Lipevä lakimies, joka auttaa Roxien huipulle 
 
  Kesto 2,5h  (15min väliaika) 
  Paikat: permanto tai ensimmäinen rivi  
 
(Varaamme oikeuden muuttaa päivää tai toiseen vastaavaan ohjelmaan, mikäli meistä riippumattomista syistä musikaali muuttuu.) 



 

 
 25.11 Vapaata aikaa tai ostosretki Suosittuun Woodbury Common Outlettiin matkanjohtajan johdolla. 
 
 Aamiainen hotellilla.  Outlet sijaitsee Manhattanin ulkopuolella. Helppo hoitaa kaikki 
 tuliaisostokset kerralla; 220 liikettä mm. merkkivaatteet, korut, urheilukengät, lastenlelut. Nike, 
 Michael Kors, Bottega Veneta, Polo Ralph Lauren, Burberry jne.. 
 Bussilla Klo 09.00-16.00. Hinta 79€ per hlö. Ilmoittaudu mukaan! Matkan toteutuminen vaatii minimi 15hlöä. Voi käydä myös omatoimisesti. 
 
 26.11 Central Park - Maailman kuuluisin puisto - Keskuspuisto matkanjohtajan johdolla. (sisältyy matkan hintaan) 
 
Aamiainen hotellilla. Lähdemme hotellilta kävellen Keskuspuistoon. Keskuspuisto on kooltaan noin 3-4km , tämä upea puistoalue sijaitsee keskellä 
Manhattania. Puisto käsittää lampia ja viheralueita ja on erittäin suosittu vapaa-ajanviettopaikka perheille niin piknikin, pesäpallon kuin veneilynkin 
parissa. Puisto toimii myös usein elokuvien kuvauspaikkana. Ei ole mitenkään poikkeuksellista että näet suositun tv-sarjan tähden lenkkeilemässä 
puistossa! Puistoon voi ottaa myös taksin mikäli ei halua kävellä. Hotellilta n 2km. Säävaraus.  
 
Yhteinen kevyt illallinen hotellilla klo 17.00-19.00. Vapaata aikaa illanviettoon. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
27.11 Aamiainen hotellilla. Uloskirjautuminen klo 11.00. Suomenkielinen opas noutaa hotellilta noin klo 13.30. Kone lähtee klo 17.45 

 
Retkipäivät sitoumuksetta. 
 
 
HYVÄ TIETÄÄ: 
 
Aikaero Suomen ja New Yorkin välillä on -7h. Valuutta on USA:n Dollari USD. 
 
Voit ostaa kauttamme esimerkiksi: 
 
-Metro kortti viikko, rajoittamaton kulku 45€ per hlö. 
 
-NYC Official CityPASS - New Yorkin virallinen kaupunkipassi nähtävyyksiin 125€ per hlö 
 
 

1. Empire State Building Experience 
2. American Museum of Natural History 
3. Metropolitan Museum of Art 
4. Top of the Rock Observation Deck tai 

Guggenheim Museum 
5. Statue of Liberty and Ellis Island tai 

Circle Line Sightseeing Cruise 
6. 911 Memorial and Museum tai 

Intrepid Sea, Space and Air Museum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ilmoittautuminen 18.7.2018 mennessä Oulun Matkatoimistoon puh 08-336900 arkisin klo 10-16 tai 

myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
           Paikkoja rajoitetusti. Passinmukaiset nimet, puhelinnumero, sähköposti, kotiosoite, syntymäaika. 
            
Matkan maksaminen Ennakkomaksu 500€/hlö 25.7.2018.  Loppumaksu 1.10.2018. Halutessasi voit maksaa matkan 

luottokortilla (Visa ja Mastercard). 
 
Muutos ja peruutusehdot Ennakkomaksun eräpäivän jälkeen peruutuskulut ennakkomaksun verran, loppumaksun eräpäivän 

jälkeen 100 %. Suosittelemme kattavaa matkustajavakuutusta matkalle. 
 
 Peruutustilanteissa lääkärintodistus tulee toimittaa viipymättä matkatoimistoon. 
 
 Nimenmuutokset ovat kuluttomia lentolippujen lipunkirjoitukseen saakka. Sen jälkeen perimme 

toimistokulun, jonka lisäksi mahdolliset yhteistyökumppanin perimät muutoskulut. 
  
 Toimistokulumme on 50eur/hlö, jota ei palauteta muutos- eikä peruutustilanteissa. Emme palauta 

myöskään laskutuslisää. 
 
Laskutus Laskutuslisä 15€ lisätään laskuun. 

 
Nimet Nimet tulee olla siinä muodossa kuin passissa. Ei kutsumanimiä. 

 
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 tarjouksen yhteydessä, kolme viikkoa ennen matkaa ja 

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. Mahdolliset muutokset huomioidaan loppulaskussa. 

 
 Lisätietoja Ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi, rokotuksista www.rokote.fi, lentomatkustamisesta ja 

pakkausohjeet www.finavia.fi. Suosittelemme myös matkustusilmoituksen tekoa 
https://matkustusilmoitus.fi 

   
 
Passi Matkalla tulee olla voimassa oleva koneellisesti luettava passi. Passin tulee olla voimassa 6 

kuukautta matkan jälkeen. Tarkistathan maahantulomuodollisuudet ja viisumit hyvissä ajoin ennen 

matkaa.  
 
   
USA ESTA matkustuslupa: Matkustajien tulee itse hakea hyväksytty matkustuslupa  viimeistään 72h 

ennen matkustamistaan Yhdysvaltoihin.  
 Suomenkielinen lupahakemus sivu: 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 

 
 
 
  

Matkaterveisin, 
 

OULUN MATKATOIMISTO OY 
 
Riikka Eklund 
 
Kirkkokatu 11 
90100 Oulu 
08-336900  
myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
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