
 
Turun seudun senioriopettajat ry 
 
 
RYHMÄMATKA PRAHAAN 18.–21.4.2017 
 
   

      
 

Ryhmän koko: 35 henkilöä 
 
Kuljetukset: 18.4. Turku – Helsinki  
 Lähtö klo 05.00  
 Turun linja-autoasema tilausajolaituri numero 9 (Läntinen Pitkäkatu) 
 
   18.4. Helsinki – Praha Finnair 09.35 – 10.50 
 21.4. Praha – Helsinki Finnair 19.30 – 22.30 
 21.4. Helsinki – Turku Tilausbussi lennon saavuttua 
  
 Aikataulut sitoumuksetta 
 
 Hotelli:            Hotel Waldstein **** 

Valdštejnské nám. 6, Praha 1 – Malá Strana 
Puh. + 420 257 533 938  
www.hotelwaldstein.cz 

Historiallinen ja tunnelmallinen rakennus, jonka vanhimmat osat ovat 1300-luvulta. 
Upea sijainti historiallisessa vanhassa kaupungissa, muutaman askeleen päässä 
Kaarlen-sillasta. Rakennuksen rakensi Waldsteinin perhe ja palatsi kuului Waldsteinin 
suvulle aina vuoteen 1945, jolloin siirtyi valtion omistukseen. Vuonna 1648 Ruotsin 
joukot valtasivat rakennuksen ja ryöstivät kaikki kalleudet. Rakennus peruskorjaus 
päättyi vuonna 2003, jolloin sille myönnettiin Europa Nostra-palkinto. Erilaisia, 
romanttisia, historiallisin antiikkihuonekaluin kalustettuja huoneita 37, joissa suihku tai 
kylpy ja wc, hiustenkuivaaja, taulu-TV, tallelokero, kokolattiamatto, maksuton WIFI, tee 
& kahvinkeitin ja lisämaksullinen minibaari. Hotellissa on vastaanotto ja ravintola. 
Raitiovaunupysäkille noin 200 metriä ja metropysäkille noin 5min.   

 
 

Matkan hinta:  795 eur / henkilö / jaetussa kahden hengen huoneessa 
 120 eur / henkilö / yhden hengen huonelisämaksu  
 minimi 28 maksavaa matkustajaa 
  
Hintaan sisältyy:      Tilausbussi kuljetukset Turku – Vantaa lentoasema - Turku   
 Finnairin reittilennot 
 lentokenttäverot ja matkustajamaksut 
 1 x matkalaukku / henkilö ruumaan a 23kg 
 majoitus valituissa huonetyypeissä 
 ohjelman mukaiset palvelut ja ruokailut 

http://www.hotelwaldstein.cz/


  
 
 
Matkaohjelma:  
 
18.4. Tiistai             Prahan kaupunkikiertoajelu kesto 3-tuntia 

saavuttaessa kaupunkikiertoajelu. 
Tutustutaan vanhaan kaupunkiin kävellen jolloin nähdään kaupungin aukio, kuuluisa 
kellotorni, Kaarlen silta, Vaclavin aukio. 
Nautimme kevyen lounaan yhden juoman kera. 
Illallisristeily alkaa klo 19.00 kesto kaksituntia, ruokajuomat lisämaksusta 

               
19.4. Keskiviikko      Aamiainen 

Linnavuoren kävelykierros lähtö kello 10.00 
Tämän päivän pyhitämme Prahan linnavuoren alueelle, jossa teemme kävelyretken 
tutustumalla Prahan kuuluisaan katedraaliin, näemme Loreton pyhäkön ja vanhoja 
kauniita palatsirakennuksia Linnan alueella nautimme kolmen ruokalajin lounaan 
sisältäen yhden juoman. 

                                      

    
 

                               Iltaohjelma,     Musta-teatteri Image esitys alkaa kello 19.00 
     musiikki, pantomiini ja valo, todella mielenkiintoista ja nuorekasta teatteria myös niiille,                                     

         jotka eivät ole klassisen teatterin ystäviä 

 
 
20.4. Torstai Aamiainen 

Olutmaistiaiset, retken kesto 2-3 tuntia 
Matkaamme Prahan pikkupuolelle (Mala Straná ), joka on kuuluisa oluttuvistaan ja kauniista 
mielenkiintoisista rakennuksista. Kolmen pysähdyksen aikana maistelemme olutta kolmessa 
eri oluttuvassa, jossa tapaa myös paikallisia. 
 
Iltaohjelma, yhteinen päätösillallinen sisältäen yhden ruokajuoman 
Ravintola NEBOZIZEK  
Petrinské sady 411, 118 00 Praha – Mala strana 
Puh. + 420  602 312 739 



www.nebozizek 
  

Ravintola Nebozizek sijaitsee puistoalueella Petrinin kukkulalla, jonne matkataan 
hammasratasjunalla. Ravintolassa ovat vierailleet mm. Bill Clinton, Vaclav Havel ja Karel Gott 

    
 
21.4. Perjantai 
 Aamiainen 

Uloskirjautuminen klo 12.00 
 Matkatavarat jätetään hotellin matkatavaroiden säilytyshuoneeseen 

klo 12.15 lähtö Juutalaisen kaupungin retkelle, suomenkielisen oppaan johdolla. 
Retken aikana tutustutaan juutalaiseen hautausmaahan ja kolmeen tai neljään synagoogaan,  
retki tehdään jalkaisin,. Lounas vanhassa kaupungissa. Retken kesto noin 3 tuntia + lounas. 
Lähtö lentokentälle hotellista klo 16.30 

 
Matkustusdokumentit:  
 Kohteen mukaisesti: Suomen kansalaisella tulee olla matkalla mukana koko matkan 

ajan voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti.   
 
Vakuutus: Suosittelemme teille matkavakuutuksen ottamista heti matkavarausta tehtäessä 

mahdollisten peruutuskulujen sekä henkilö- ja matkatavaravahinkojen varalle. 
 
Hinta peruste: Hinnat perustuvat tarjoushetkellä voimassa oleviin hintatietoihin, valuuttakursseihin, 

veroihin ja määräyksiin. Niiden muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin 
muutoksiin. 

 
 
Maksu ja peruutusehdot: 

          Ennakkomaksu 250 eur /henkilö / viimeistään 15.12.2016    
         Loppumaksu 4.3.2017. 

Ilmoittautumiset Eeva Grönroosille eeva.gronroos@pp1.inet.fi tai 
0405402483 (ma-pe).  
Maksut yhdistyksen tilille Danske Bank FI09 8200 4710 5997 65.  
Merkitse maksaessasi Viesti-kohtaan osallistujan/osallistujien nimet ja 
tapahtuman nimi, jonka maksat.        

           
        Peruutusehdot  
          Koko ryhmän kuluton peruutus 15.2.2017 

 Koko ryhmän ja yksittäisten matkustajien peruutusehdot: 
                                    30–15 vrk ennen lähtöä: kulut 50 %  
                                    14 - 0 vrk ennen lähtöä: kulut 100 %  

http://www.nebozizek/
mailto:eeva.gronroos@pp1.inet.fi


 Ennakkomaksua ei palauteta 
 
   
Vastuullinen Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä 
matkanjärjestäjä toimii Suomen Matka-Agentit Oy. Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja 

sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja: 
 http://matka-agentit.fi/hyva-tietaa/matka-agenttien-erityisehdot/.   
 
Lisätietoja kohteista  
 Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteet maittain  
 http://www.formin.fi/public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI 
 
  

 Tervetuloa mukaan, 
 
 Seija Somerpalo, matkanjohtaja 
 Puh. +358 500899930       
 
  
 
 
 Vastaava matkanjärjestäjä 
 
 SUOMEN MATKA-AGENTIT OY 
  

           Anne Laakso 
anne.laakso@matka-agentit.fi 
+35850 414 6821 
Suomen Matka-Agentit Oy 
Linnankatu 8 E 
20100 Turku 

 

http://www.formin.fi/public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI
mailto:anne.laakso@matka-agentit.fi

