
           

          

      

 

 

Tervetuloa unohtumattomalle matkalle romanttiseen Pariisiin!  

Opastetulla matkallamme näet kaupungin tärkeimmät nähtävyydet suomalaisen oppaan johdolla. 

Kierros kattaa perinteiset Pariisilaiskorttelit katukahviloineen, Seine-joen upeine siltoineen,  

Concorde-aukion, Champs-Elysén, Riemukaaren ja Eifel-tornin. 

 Matkalla aikaa myös omatoimiseen tutustumiseen kaupungin museoihin, taide‐elämyksiin ja 

tunnelmallisiin kahviloihin – ostoksia unohtamatta! 
Matkaohjelma: 

19.5. (ti) Lähtö oheisen bussiaikataulun mukaan Helsinki‐Vantaan lentoasemalle.  

 Finnairin lento AY 1575 Helsinki-Pariisi Charles de Gaullen lentoasema klo 12:15-14:20.

 Suomenkielinen opas on vastassa lentoasemalla, josta kuljetus hotelliin. 

 Majoittuminen Hôtel Magenta 38 by Happy Cultureen. 

 

20.5. (ke) Aamiainen, jonka jälkeen alkaa opastettu kaupunkikiertoajelu, jonka aikana 

 nähdään tärkeimmät nähtävyydet. Kierroksen päätteeksi mennään boheemiin  

 Montmartren kortteliin, missä saamme viininmaistiaiset ja nautimme lounaan 

 ravintolassa, joka on ollut viime vuosisadalla taiteilijoiden tapaamispaikka. 

 Päivän päätteeksi paluu hotellille, ja vapaata aikaa. 

 

21.-22.5 (to-pe) Aamiainen. Päivää aikaa nauttia vapaasti Pariisin monipuolisesta tarjonnasta. 

  

23.5. (la) Aamiainen. Huoneiden luovutus ja klo 11:30 opas ja bussi noutavat hotellilta ja 

 kuljettavat Charles de Gaullen lentoasemalle. 

 Finnairin lento AY 1576 Pariisi-Helsinki klo 15:10-19:00.  

 Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 

 

Hinta 1085 €/ hlö  2-hengen huoneessa 

 

Hinataan sis. * bussikuljetukset oheisen reitin mukaan lentoasemalle ja takaisin 

 * Matka-Merilän edustaja mukana matkalla Forssasta alkaen 

 * lentomatkat Finnairin suorilla lennoilla Helsinki‐Pariisi‐Helsinki 

 * lennolla 1 x käsimatkatavara (max 8 kg) ja 1 x laukkua (max 23 kg) 

 * opastetut kuljetukset lentoasema‐hotelli‐lentoasema 

 * majoitus (4 yötä) 2-hengen huoneessa Hôtel Magenta 38 by Happy Culture 

 * buffet-aamiainen (4) klo 07:00-10:00  

 * 2‐3 tunnin opastettu kaupunkikiertoajelu suomenkielisen oppaan johdolla 

 * viininmaistiaiset ja lounas 20.5.20 

 * paikalliset turistiverot 

 

Lisämaksu Huone yhdelle 340 €/ ti-la   

  

Masku Varausmaksu 250 €/henkilö viikon sisällä varauksesta. 

 Loppumaksu 19.3.2020 mennessä!   



Hôtel Magenta 38 by Happy Culture ***  Peruskorjattu viihtyisä kolmen tähden hotelli.  

Huoneiden varustuksena on ilmastointi, Wi-Fi, taulu-TV, puhelin, tallelokero, minibaari, hiustenkuivain, 

kahvin-/teenkeittovälineet. Huoneissa on puulattiat. 

Hotelli sijaitsee keskustassa, 600 m République-aukiolta ja 400 m Saint Martinin kanaalista kahviloineen  

ja ravintoloineen. Lähin metroasema 150 m hotellista : Jacques Bonsergent, linja 5.  

Metroasema Château d'Eau 400 m hotellista, linja 4 : mm. Les Halles, Notre-Dame-de-Paris, latinalaiskortteli 

ja Saint-Germain-des-Près.  Mannermainen buffet-aamiainen kello 07:00 - 10:00. 

Osoite: 38 Boulevard de Magenta, Paris     www.hotelmagenta38.com 

  

Tiedoksi         Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti. 

         Aikaero Suomeen – 1 tunti. Valuutta on euro. 

 
Peruutukset         Asiakkaan peruessa matkansa, noudatamme seuraavia erityisehtoja:  
                                Kun peruutus tapahtuu ennen 15.1.20: kulut 100 €/hlö.  
                                Kun peruutus tapahtuu ajalla 16.1.-19.3.20: kulut 250 €/hlö.  
                                Kun peruutus tapahtuu jälkeen 19.3.20: kulut 100% matkan hinnasta.  
                                Suositamme matkavakuutuksen sekä sen yhteyteen peruutusturvan 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) 

        06:15 Vammala, la‐asema 23:45 

        06:30 Kiikka, uimahalli 23:40 

        06:35 Pehula tori  23:35 

        06:45 Huittinen, Härkäpakari 23:20 

        07:15 Alastaro, R-kioski 22:50 

         07:20        Hirvikoski, apteekin pys. 22:40 

        07:30        Loimaa, Osuuspankki 22:30 

        07:45        Ypäjä, Pysäkin paikka 22:15 

        08:00        Jokioinen, S-market 22:00 

        08:15        Autokeidas (tauko) 21:45 

        08:30 Forssa, tilausajolaituri 21:30 

        09.10 Karkkila, la‐asema 20:50 

        10:15 Hki‐Vantaa lentoasema n. 19:45 

        12:15       lento lähtee / saapuu 19:00 

 

        Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 

        Katso laskusta ilmoittamasi lähtöpaikka ja pysäkki.   

  

 

Varaukset        Matka-Merilä Oy 

        Kartanonkatu 4, 30100 Forssa 

       puh. 03-4335340 tai 040-5488 350 
  

       e‐mail:  matkatoimisto@matka‐merila.fi 

       www.matka-merila.fi 
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