TURUN SUNNUNTAIMAALAREIDEN MATKA PARIISIIN HUHTIKUUSSA 2019
Ilmoittautumisohjeet ovat ohessa.
Terveisin Pirkko Hirsimäki
Lennot (Air Baltic)
24.4. klo 5.25 – 6.30 Turku-Riika, BT360
24.4. klo 7.20 – 9.10 Riika-Pariisi, BT691
28.4. klo 18.30 – 22.15 Pariisi-Riika, BT694
28.4. klo 23.30 – 00.35 +1 Riika-Turku, BT359
24.4. aamupäivän ohjelma:
Klo 9.10 saapuminen Charles de Gaullen lentoasemalle, jossa ryhmää on vastassa
tilausbussi ja suomalainen opas.
Pariisin kaupunkikiertoajelu, jonka aikana nähdään kaupungin tunnetuimmat
nähtävyydet: Eiffel-torni, Opera Garnier, Notre Dame, Champs Elysees, Louvre, kauniit
sillat ym.
Kaupunkikierros päättyy yhteiseen lounaaseen Saint Lazare’n alueella, jonka jälkeen
kuljetus hotelliin.
Majoitus
Hotel Villa Modigliani ***+
https://www.villa-modigliani.fr/

Hyvätasoinen 3-tähden hotelli Pariisin vasemmalla rannalla Quartier Latin ja
Montparnassen alueen välimaastssa.
Hotelli sijaitsee pikkukadulla, omalla sisäpihalla, lähellä vasemman rannan kuuluisia
ravintoloita ja kahviloita sekä Saint Germain -kirkkoa.

Hinta (edellyttäen vähintään 20 matkustajaa)
1119 € / henkilö (2-hengen huoneessa)
1329 € / henkilö (1-hengen huoneessa)
Matkan hintaan sisältyy:
lennot veroineen,
ruumaan menevä matkatavara (max. 20 kg / henkilö),
4 yön majoitus mainitussa huonetyypissä,
buffetaamiainen 25.–28.4.,
city tax,
lentokenttäkuljetukset (meno-paluu),
24.4. lentokenttäkuljetuksen yhteydessä opastettu kiertoajelu + lounas (sis. 3
ruokalajia, 1/3 viiniä, mineraalivesi ja kahvi),
kahden päivän ohjelmapaketti (tarkempi sisältö alla).

Kahden päivän ohjelmapaketti (sis. matkan hintaan, edellyttäen vähintään 20 matkustajaa)
25.4. Louvre
Aamiaisen jälkeen kuljetus bussilla Louvre’ taidemuseoon.
Opastettu museokierros kestää n. 2 h, minkä jälkeen loppupäivä vapaata (paluu hotelliin
omatoimisesti).
Jos ryhmän niin toivoo, on mahdollisuus varata yhteinen lounas Louvren yhteydessä
olevaan ravintolaan (lounas lisämaksusta, ei sisälly retken hintaan).
26.04. – Taidemaalari Claude Monet’n Giverny
Klo 9.00 lähtö kohti Normandiaa, taidemaalari Claude Monet’n kauniisiin maisemiin
Givernyyn.
Perillä nähdään kuuluisa puutarha lummelampineen ja kaarisiltoineen sekä taitelija
Monet’n viehättävän kotitalo, jossa hän asui perheensä kanssa ja maalasi monet
kuuluisat taulunsa.
Vierailun jälkeen syödään lounas viineineen lähellä Monet’n kotitaloa sijaitsevassa
tasokkaassa Restaurant Baudy -ravintolassa (www.restaurantbaudy.com). Lounaan
hinta ilmoitetaan myöhemmin.
Paluu Pariisiin n. klo 15.30.
Ohjelmapakettiin sisältyy:
25.4. bussikuljetus hotellista Louvreen (vain meno),
25.4. kahden tunnin opastettu kierros Louvressa,
26.4. bussi ja opas, moottoritiemaksut, sisäänpääsymaksu Monet’n kotitaloon ja
lounas viineineen.
***
Lisämaksusta:
- lisäretket, opastukset, ravintolavaraukset, pääsyliput ym. lisäpalvelut.
27.04. on omatoiminen matkapäivä Pariisissa
***

Tarjottu matka on matkapaketti.
Noudatamme seuraavia erityismatkaehtoja:
Maksuaikataulu:
vahvistuksen yhteydessä ennakkomaksu 350 € / henkilö,
27.2. mennessä loppumaksu.

-

Erikoisperuutusehdot:
-

8.11.
9.11.
27.2.
20.3.

asti kuluton peruutus,
alkaen peruutuskulut 350 € / henkilö,
alkaen 75 % matkan hinnasta,
alkaen 100 % matkan hinnasta,

Peruutustapauksessa yritämme aina neuvotella lievennystä
peruutusehtoihin, mutta edellä mainitut ehdot ovat sopimuksen mukaiset
ja siis korkeimmat mahdolliset kuluttajalle peruutuksesta aiheutuvat
kulut.
Mikäli peruuttaneen matkustajan tilalle löytyy uusi matkustaja, peruutus
on kuluton 22.3. asti. Tämä edellyttää sitä, että matkustajamäärä ja
huonejako pysyvät muutoksesta huolimatta ennallaan. Mikäli 2-hengen
huone jää yhden hengen käyttöön peruutuksen vuoksi, peruuttava
matkustaja ja huoneeseen majoittuva(t) matkustaja(t) vastaavat yhdessä
huoneen vajaakäyttölisästä.
Suosittelemme ennen matkan varaamista varmistamaan, että
matkustajilla on matkavakuutus, jossa on riittävän kattava peruutusturva
sairastumisen varalta. Lääkärintodistus ei vaikuta em.
erikoisperuutusehtoihin, vaan ne ovat voimassa kaikissa
peruutustapauksissa, peruutuksen syystä riippumatta.
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.
***

Ilmoittautuminen
31.10. mennessä sähköpostitse osoitteeseen: anu.halonen@heta.com
Seuraavat tiedot tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä:
-

nimi (kuten passissa),
mahdollinen huonekaverin nimi,
matkapuhelinnumero,
sähköpostiosoite, johon laskut ja lentolipun saa toimittaa,
mahdollinen Air Balticin tai Star Alliancen frequent flyer -numero,
mahdollinen erikoisruokavalio 24.4. ja 26.4. lounasta varten.

Ilmoittaudu myös Pirkko Hirsimäelle, puh. 040-821 6303, email pirkko.hirsimaki@utu.fi.
***

Ystävällisin terveisin
Anu Halonen
Matkatoimisto Heta Oy
Käsityöläiskatu 3 b 16
20100 Turku
Puh. +358 50 377 1711
e-mail: anu.halonen@heta.com

