TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT

LÜBECK – HANSAKAUPUNGIN LEPPOISAA CHARMIA

1. päivä, la 21.4.
Kokoontuminen Turun lentoasemalla aamuvarhaisella. Air Balticin välilaskullinen (Riika) lento
Hamburgiin klo 0525–0630 / 0720–0825. Hamburgin lentokentän tuloterminaalissa odottaa
suomenkielinen oppaamme ja terminaalin ulkopuolella bussimme. Lähdemme suoraa tietä
kohti Lyypekkiä, jonne saavuttuamme nautimme hyvän brunssin. Sillä jaksamme tehdä
kiertoajelun tutustuen Lyypekin Innenstadtin (kaupungin ydinkeskustan) ulkopuolisiin osiin.
Iltapäivällä majoittuminen ydinkeskustassa sijaitsevaan 4* hotelliin.
– Omaa aikaa yhteiseen tuloillalliseen saakka.

2. päivä, su 22.4.
Aamiainen hotellissa. Sen jälkeen teemme suomeksi opastetun kävelykierroksen Lyypekin
ydinkeskustassa. Näemme merkittäviä kirkkoja, hansa-aikaisia rakennuksia (kuten
Schiffergesellschaftin, Heiligen-Geist-Hospitalin), raatihuoneen upeine raatihuoneentoreineen,
jossa joulunalusaikaan järjestetään tunnelmalliset adventtimarkkinat, Holstentorin, Thomas
Mannin Buddenbrookin talon,Günther Grassin talon, vanhat suolavarastot joen rannalla, pienet,
kauniit kujat ”Lübecker Grände”… Kuulemme kaupungin monivivahteisesta historiasta
Hansaliiton pääkaupunkina.
Kierros päättyy lounaaseen. Iltapäivä omaa aikaa.

3. päivä, ma 23.4.
Aamiaisen jälkeen jatkamme tutustumista Lyypekkiin.
Tutustumme lähemmin Schiffergesellschaftiin, Heiligen-GeistHospitaliin ja kuuluisien lyypekkiläisten nobelistien – Willy Brandt,
Günther Grass ja Thomas Mann – taloihin ja historiaan. Päivän
aikana kahvitauko kakkupaloineen Niedereggerin kuuluisassa
kahvilassa sekä tutustuminen marsipaanin valmistukseen ja
marsipaanimuseoon. Loppupäivä omaa aikaa. Yhteinen läksiäispäivällinen.
Kuljetus Grandellin bussilla Travemünden satamaan, jossa on mahdollisuus edullisiin
ostoksiin (www.sariberner.de). Myöhään illalla siirtyminen laivalle, majoittuminen 2 h
ulkohytteihin. (Alus lähtee aamuyöllä pvä 4).
4. päivä, ti 24.4.
Alus lähtee klo 03.00. Meripäivä.
Aterioina aamiainen, lounas ja
päivällinen.
5. päivä, ke 25.4.
Aamiaisen jälkeen saapuminen
Helsinkiin klo 09.00. Kuljetus
Turkuun.

Alustava hinta:

à 930 € jaetussa 2 h huoneessa/hytissä,
1 h huoneen/hytin lisämaksu à 250 €

Matkan hintaan sisältyy
• Air Balticin välilaskullinen menolento Turku–Riika–Hampuri turistiluokassa, lentoverot
• 2 yön majoitus keskustahotellissa Lyypekissä jaetussa 2 hengen huoneessa aamiaisineen
• kuljetukset ohjelman mukaan
• ateriat: brunssi, 2 lounasta, kakkukahvit, yksi illallinen (osin ruokajuomineen)
• suomenkielisen oppaan mukanaolon ohjelmallisilla osuuksilla Lyypekissä
• paluumatka Finnlinesilla Travemünde-Helsinki ikkunallisessa 2 hengen hytissä
• ateriapaketti laivalla (yöpala, kaksi aamiaista, lounas, päivällinen)
Lisämaksusta
• yhden hengen huone/hytti, lisämaksu à 250 €
• muut palvelut
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen.
Hintaan ei lisätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot.
Ilmoittautumiset
Maksuehto

Eeva Grönroosille viimeistään 15.12.2017: osoite, syntymäaika,
puhelinnumero
Ennakkomaksu 300 € / hlö laskutetaan tammikuussa 2018,
loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua.

Matkan toteutuminen yllä mainittuun hintaan edellyttää vähintään 30 matkustajaa.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös
oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim.
polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva
henkilökohtainen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja
kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia
matkailualan yleisiä valmismatka-ehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa
koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot),
poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi
erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä ja verkkosivuillamme
www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne ja muokkaan matkaohjelmaa toiveidenne
mukaisesti.
Ystävällisin terveisin,

Anne Kajander
myyntipäällikkö
Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours
Linnankatu 13 a A 17, 20100 Turku
Puh. +358 (0)45 124 2003
anne@kontiki.fi | www.kontiki.fi

Tervetuloa erikoiselle lento-, bussi- ja laivamatkalle kiehtovaan, vanhaan Lübeckiin!
Seija Somerpalo, matkanjohtaja
Puh. +358500899930

