
 

 

 
 
 

RANTALAKEUS- LEHDEN LUKIJAMATKA JOULUTOREILLE KRAKO VAAN 
 

Koe perinteikkäät joulumarkkinat keskiaikaisen aukion ilmapiirissä.  Krakovan suurimpia joulumarkkinoita 
vietetään vanhankaupungin Rynek Glowny -aukiolla , jonka myyntikojuista voi löytää paikallisia käsitöitä, 

pitsiä, puuesineitä sekä joulukoristeita. Krakovan jouluperinteisiin kuuluu vahvasti myös jouluseimet, 
satumaiset jouluseimet ovatkin näkemisen arvoisia ja niistä myös kisaillaan kaupungissa joulun alla. 

 
 

 
 

 
Matka-aika 4. - 8.12.2019 (4 yötä) 
 
Matkakohde   Krakova, Puola 
 
Lentoaikataulut Oulu  Helsinki  0835 – 0940 
 Helsinki  Krakova  1105 – 1205 
 Krakova  Helsinki  1255 – 1605 
 Helsinki  Oulu  1835 – 1940  
 
Matkaohjelma Keskiviikko 4.12 
 Aamulento Oulusta Helsingin kautta Krakovaan. Meitä on vastassa lentokentällä opas ja 

bussi ja meidät viedään hotellille, jätämme matkatavarat hotelliin ja lähdemme yhteiselle 
lounaalle. Lounaan jälkeen aloitamme Krakovan kaupunkikierroksen kävellen. 

 
 Kierroksen aikana tutustumme kuninkaalliseen linnaan, nimeltään Wawel, joka sijaitsee 

linnankukkulalla. Tämä mahtava renessanssilinna perustetiin jo 1500-luvulla. Linnan 
alueella vierailemme myös kruunajais- ja hautauskatedraalissa. Sitten jatkamme 
Vanhaan Kaupunkiin, jossa tutustumme mm. Jagiellon Yliopistoon ja Marian kirkkoon, 
joka sijautsee aivan Krakovan sydämessä. Retki päättyy joulutoreille, jotka sijaitsevat 
Rynek Glowny –aukiolla. Kierroksen jälkeen ilta vapaata aikaa. 

 
 Torstai 5.12 
 Aamiainen hotellissa. Lähdemme retkelle keskitysleirille. Matkaa Auschwitziin on n. 70 

km. Auschwitzin keskitysleiri oli Natsi-Saksan suurimpia keskitys- ja tuhoamisleirejä. 
Paikalla nykyään sijaitseva Auschwitzin leirimuseo on Puolan merkittävimpiä 



 

 

matkailukohteita ja sekä puolalaisten että juutalaisten kärsimyshistorian muistomerkki. 
Auschwitz-Birkeaun leirimuseo dokumentoi, säilyttää ja esittelee Auschwitzin eri leirien 
historiaa. Museo on vuodesta 1979 ollut Unescon maailmanperintölistalla. Museo 
koostuu Auschwitz I:n rakennuksista, joita saksalaiset eivät ehtineet hävittää, sekä 
Auschwitz II:n eli Birkenaun leirin jäänteistä. Jälkimmäisestä on yhä olemassa 
junalaiturit, joiden kautta miljoonat uhrit ajettiin kaasukammioihin. Paluumatkalla 
pysähdymme Wygielzowin kaupungissa ulkoilumuseossa, jossa voidaan tutustua 
puolalaisten elämään 1600 luvulta lähtien. Iltapäivällä paluu hotellille ja ilta vapaata 
aikaa. 

 

 
 
 
 Perjantai 6.12 
 Aamiainen omaan tahtiin hotellissa, jonka jälkeen vapaata aikaa tutustua kaupunkiin. 
 

Yhteiselle illalliselle lähdemme yhteen Krakovan vanhan kaupungin ravintoloista. 
Nostamme maljan itsenäiselle Suomelle ja nautimme 3-ruokalajin juhla-aterian. 

 
 Lauantai 7.12 
 Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa tutustua omatoimisesti Krakovaan tai lähteä 

yhteiselle lisämaksulliselle retkelle Wieliczkan suolakaivoksille (edellyttää vähintään 15 
osallistujaa retkelle, ilmoittautuminen etukäteen) 

 
 Tämä on vanha suolakaivos, joka sijaitsee 135 m syvyydessä. Sen käytäviin on hakattu 

suolasta veistoksia, siellä on jopa suolasta tehty kirkkosali, jossa kristallikruunutkin ovat 
suolaa. Tämä suolakaivos valittiin UNESCOn maailmanperintölistalle. 

 

  
 
 Sunnuntai 8.12 
 Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä kuljetus lentokentälle, josta lento Helsingin kautta 

Ouluun. 
 
 Pidätetään oikeus retkipäivien ja ohjelman muutoksiin. 
  
Hintaan sisältyy  

- Lennot Norwegianin reittikoneella turistiluokassa 
- Majoitus jaetussa 2hh 4 yötä 
- Aamiaiset hotellissa 
- Edestakaiset lentokenttäkuljetukset kohteessa 
- Krakovan kaupunkikierros suomenkielisen oppaan johdolla 
- Auschwitzin retki suomenkielisen oppaan johdolla 
- 1x lounas ja 1x illallinen 
- Verot ja viranomaismaksut 
- 2 matkalaukkua a´20kg ruumaan + 10kg käsimatkatavara /hlö 
- Rantalakeuden matkanjohtaja, päätoimittaja Sauli Pahkasalo, mukana matkalla 



 

 

  
 Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 18 matkustajaa. 
 
Matkan hinta 898 € / henkilö  
 
Lisämaksusta  1hh lisämaksu 242 €. 

 
Retki: Wieliczkan suolakaivos 65e/hlö 

  
Majoitustiedot Hotelli Mercure Cracow Old Town ****  / Pawia 18B, 31154 Krakova 
 
 Uusi ja tasokas hotelli kaupungin keskustan alueella , jossa kaikkiaan 198 mukavasti 

sisustettua huonetta . Hotellissa on myös ravintola, baari, kokoustilat ja vastaanotto auki 
24 t vuorokaudessa. Matka Vanhaan Kaupunkiin n. 5 minuuttia. 

 

   
 

 
Matkan maksaminen  Ennakkomaksu 400e/hlö 3.6.2019. Loppumaksu 23.10.2019. 
 
Muutos ja peruutusehdot Peruutusehdot: Mikäli matkus taja peruuttaa matkansa  

- 4.6 – 4.9.2019, pidätetään 200e/hlö 
- 5.9 – 7.10.2019, pidätetään matkan ennakkomaksu  
- 8.10 – 28.10.2019, pidätetään 85 % matkan hinnasta 
- 29.10 jälkeen, 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. 

  
 Ennakkomaksulla asiakas hyväksyy matkan tiedot ja ehdot. 
 
 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 

sähköpostiin tai 20 euroa / lasku kirjepostina. Jos lähetämme ryhmälle kertalaskun, 
emme peri erillistä laskutuslisää. 

 
Ilmoittautumiset Oulun Matkatoimistoon 20.5.2019 me nnessä . Nimet tulee olla siinä muodossa kuin 

passissa. Ensimmäinen virallinen etunimi ja sukunimi riittävät. 
 
 08-336 900 
 myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
 
Matkaliput ja infokirje Toimitetaan sähköpostilla jokaiselle lähtijälle noin 2 viikkoa ennen matkaa. 
 
Lisätietoja  Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 

matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-
oikeuksia. Yritykset Oulun Matkatoimisto Oy ja agentti ovat täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Oulun Matkatoimisto Oy on 
hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus 



 

 

sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksistä tulee 
maksukyvyttömiä. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä 
oikeuksista annetaan nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 
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. 

 
 Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen tekemisen jälkeen korottaa ja vastaavasti 

velvollisuus alentaa sovittua hintaa (YME 8). Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 
viimeistään 20vrk ennen matkan alkua. 

 
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja 
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -
maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n 
tietosuojalain periaatteita. 

 
 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 (EU-alueen sisäisillä matkoilla EU-kansalaisille 

riittää myös poliisin myöntämä virallinen henkilökortti). Jokaisella matkustajalla, myös 
lapsilla on oltava oma henkilökohtainen passi. Useimmat maat edellyttävät, että passi on 
voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeenkin. Puolaan riittää matkustusasiakirjaksi 
matkan ajan voimassaoleva passi tai yllä mainittu h enkilökortti. Nämä määräykset 
koskevat Suomen kansalaisia.  

  
 
 
  

Matkaterveisin, 
 

OULUN MATKATOIMISTO OY 
 
Henna Tauriainen 
 
Kirkkokatu 11 A 9 
90100 Oulu 
044 774 0031 
henna.tauriainen@oulunmatkatoimisto.fi 
 
 

 


