
                                                                                                                                
                    Merellinen ja vilkas Gdansk on tutustumisen arvoinen vanha Hansakaupunki. 
     Menopäivän kaupunkikiertokävelyn aikana näet ihastuttavan Vanhankaupungin,   
                                    viehättävän keskiaikaisen torin, kauniit kauppiastalot.  
                                     Gdansk tunnetaan myös meripihkapääkaupunkina. 
 
Matkaohjelma: 
9.4. (to)  Lähtö oheisen aikataulun mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle.  
   Lähtöselvitys. Norwegianin lento Helsinki – Gdansk D80358 klo 20:05-20:45. 
   Lentokentällä on vastassa kuljettaja ja bussi. Ajo hotelliin ja majoittuminen  
   kaupungin keskustassa sijaitsevaan Wolne Miasto hotelliin. 
 
10.4. (pe)  Hotelliaamiainen. Klo 10.00 opas noutaa ryhmän hotellin aulasta ja teemme   
   noin kahden tunnin kävelykierroksen vanhassa kaupungissa, jonka  
   aikana näemme Gdanskin tunnetuimmat nähtävyydet. Iltapäivällä vapaata aikaa.  
 
11.4.(la)  Hotelliaamiainen päivittäin. Päivä aikaa tutustua omin päin Gdanskiin. 
       
12.4. (su)  Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 11:3o ja matkalaukkujen säilytys 
   ala-aulan matkalaukkuhuoneessa. Vapaapäivä Gdanskissa. Bussi noutaa ryhmän  
   hotellin edestä klo 18.00. Norwegianin lento D80359 lähtee klo 20:45 ja saapuu  
   Helsinki-Vantaalle klo 23:15. Bussikuljetus lähtöpaikkakunnille.  
    

Matkan hinta 455 €/aikuinen       

    
Hinta sis.  * bussikuljetukset oheisen aikataulun mukaan lentoasemalle ja takaisin  
   * suorat reittilennot Norwegianilla Helsinki–Gdansk-Helsinki turistiluokassa   
      veroineen 
   * yksi (1) ruumaan menevä matkalaukku (20 kg) sekä käsimatkatavara (8 kg) 
   * bussikuljetukset lentoasema-hotelli-lentoasema 
   * opastettu Gdanskin vanhan kaupungin kävelykierros 
   * majoitus (3 yötä) hotellissa 2-hengen huoneessa   
   * buffetaamiainen (3) hotellissa 
   * Matka-Merilän edustajan palvelut matkan ajan  
 
Lisämaksusta  95 €/henkilö       huone yhdelle 
    
Matkan maksu Ennakkomaksu 100 €/hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 25.2.20. 
 
Tiedoksi   Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilötodistus.  
   Aikaero Suomeen -1 tunti. 
   Puolan valuutta zloty (PLN). Kurssi 1 € = 3,97 zlotya  
 
Wolne Miasto*** Hotelli sijaitsee hyvällä paikalla Vanhankaupungin sydämessä. 
                                Huoneet ovat tilavia ja tyylikkäitä (mm. marmorikylpyhuoneet).   
    Osoite: Sw. Ducha 2 street, Gdansk         
   www.hotelwm.pl  
                      Palvelumaksu 5 €/lasku. 
 



 
Peruutus  Asiakkaan peruessa matkansa, noudatamme seuraavia erityisehtoja:    
   Kun peruutus tapahtuu 31.12.19 mennessä: kulut 100 €/hlö. 
   Kun peruutus tapahtuu ajalla 1.1.-25.2.20: kulut 150 €/hlö. 
   Kun peruutus tapahtuu ajalla 26.2.-10.3.20: kulut 250 €/hlö 
   Kun peruutus tapahtuu 10.3.20 jälkeen kulut 100% matkan hinnasta. 
   Suositamme matkavakuutuksen sekä sen yhteyteen perutusturvan ottamista 
   omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen tehtyänne. Ennen matkan alkua 
   tai matkan aikana sairauden tai tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä ei enää 
   suorita takaisinmaksua.  
 
 
Bussiaikataulu lähtö  paikkakunta   paluu (noin) 
   15:15  Alastaro, R-kioski   02:30 
   15:25  Hirvikoski, apteekin pys. 02:20 
   15:35  Loimaa, Op-pysäkki  02:10  
   15:50  Ypäjä, Pysäkin paikka  01:55 
   16:05  Jokioinen, S-marketin piha 01:40 
   16:20   Forssa, tilausajolaituri 01:25 
   17:00  Karkkila, linja-autoasema 00:45 
   18:00  Hki-Vantaa lentoasema      n. 23:45 
   20:05   lento lähtee / saapuu  23:15 
   
   Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 
   Katso laskusta ilmoittamasi lähtöpaikka ja pysäkki. Bussimme kulkee    
   pysäkkien kautta vain mikäli niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä.    
 
 

Varaukset  Matka-Merilä Oy     

   Kartanonkatu 4, 30100 Forssa 

                            puh. 03-433  5340 tai  020 7890 460 
            www.matka-merila.fi   
     
 
 

                        
           
                                            Varaa matkasi 30.12.19 mennessä! 
               Pidätämme oikeuden matkan peruuttamiseen, jos matkustajamäärä 20 henkilöä ei toteudu.  


