Matkaa varatessasi ilmoita Kari Mäkiselle sähköposti: makinka10@gmail.com ja puhelin
+358400183995 allaolevat tiedot:
- lähtijöiden nimet, kuten ne on merkitty passiin (sukunimi ja etunimi eli passissa oleva
ensimmäinen etunimi)
- lähtijöiden syntymäajat
- lähtijöiden yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
- huonetyyppi ja huonekaveri
- erikoisruokavalio
- osallistuminen lisämaksullisiin retkiin
- osallistuminen liityntäkuljetuksiin

KRAKOVA – ZAKOPANE 5.-8.5.2016 MATKAOHJELMA

5.5. torstai
klo 06.20
klo 08.20
klo 09.00

klo 12.00

kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, lähtöselvitys
Finnairin lento lähtee Helsingistä / AY 741
lento saapuu Varsovaan
Bussi ja suomenkielinen opas on ryhmää vastassa lentokentällä.
Oppaan johdolla siirtyminen bussiin ja ajomatka kohti Krakovaa alkaa.
Ajomatka Varsovasta Krakovaan on noin 350 km. Reitti kulkee Pyhän Ristin
ylänköalueen kautta ja matkan aikana opas kertoo Puolasta yleisesti ja ryhmän
toiveiden mukaisesti ryhmää kiinnostavista asioista.
pysähdytään lounaalle Lesny Dwor ravintolaan ja lounaan jälkeen matka jatkuu kohti
Krakovaa. Majoittuminen Krakovassa Alexdander1 hotelliin. Hotelli sijaitsee lähellä
vanhaa kaupunkia. Hyvästellään Varsovaan palaava opas ja tavataan Krakovan
paikallinen suomenkielinen opas, jonka johdolla tehdään kävelykierros Krakovan
vanhan kaupungin alueella tutustuen tärkeimpiin historiallisiin nähtävyyksiin.
Kävelykierros tehdään noin klo 16.30-18.30 välisenä aikana. Kierroksen aikana
nähdään mm. Kuninkaan tie, Jagellonian yliopisto, keskiaikainen tori
Verkahalleineen, Marian kirkko ja mahtava Wawelin linna. Kierroksen aikana ei
vierailla sisätiloissa vaan katsotaan ulkoapäin kaikki kohteet. Kierroksen lopuksi
jäädään päivälliselle vanhan kaupungin alueelle, josta on noin 10-15 min.
kävelymatka hotellille. Kierrokselle kannattaa varata hyvät kengät mukaan.

6.5. perjantai
Nautitaan buffetaamiainen hotellissa. Mahdollisuus viettää päivää omatoimisesti tai
osallistua lisämaksulliselle retkelle Auschwitz-Birkenau keskitysleirille, retken kesto
noin 6 tuntia (esim. klo 09.00-15.00). Retkellä mukana suomenkielinen opas.
Alue on Unescon maailmanperintölistalle merkitty toisen maailmansodan aikainen
natsien keskitysleirialue, joka perustettiin vuosina 1940-1942. Leirillä sai aikanaan
surmansa 1,5 miljoonaa eri maista ollutta vankia. Matka Krakovasta Auschwitziin on
noin 70 km.
Illalla mahdollisuus osallistua lisämaksulliselle Veikselin Jokiristeilylle, retken kesto
noin 1 tunti (hotellista kävellään rantaan). Risteilyn lähtöaika rannasta klo 19.00. Ilta
vapaata aikaa.

7.5. lauantai
Buffetaamiaisen jälkeen lähtö Zakopanen retkelle, joka kestää koko päivän. Retkellä
mukana suomenkielinen opas. Retken aikana tutustutaan kaupungin omintakeiseen
puuarkkitehtuuriin, noustaan vuoristojunalla Gubalowkan huipulle katsomaan
huikeita maisemia sekä Zakopanen laaksoon että Tatra- vuorille Slovakiaan päin.
Päivän aikana nautitaan tuhti lounas paikallisessa vuoristotyylisessä ravintolassa
ennen paluuta takaisin Krakovaan.
Retken kesto noin klo 09.00-18.00. Ilta vapaata aikaa Krakovassa.

8.5. sunnuntai
Buffetaamiainen hotellissa ja aamupäivä vapaata aikaa. Klo 12.00 huoneiden
luovutus. Matkalaukut voi viedä hotellin säilytystiloihin
Klo 14.00 bussi tulee hakemaan ryhmää hotellilta ja matkatavarat otetaan mukaan
bussiin.
Matka jatkuu kohti Wieliczkan suolakaivosta oppaan johdolla. Kaivos kuuluu
Unescon maailmanperintöluetteloon. Suolakaivoksessa vietetään noin 2 tuntia
tutustuen maanalaiseen maailmaan.
Alas kaivokseen mennään portaita pitkin. Tarjolla unohtumattomia elämyksiä mm.
upea Kingan kappeli suolasta veistettyine kattokruunuineen ja alttaritauluineen.
Kierrokselle kannattaa varata hyvät jalkineet epätasaisten käytävien ja lukuisten
portaiden vuoksi. Ei suositella huonojalkaisille
Lämpötila on kaivoskäytävissä noin +8 astetta vuodenajasta riippumatta, joten riittävä
vaatetus on hyvä huomioida.
Ylös kaivoksesta tullaan hissillä.
Kierroksen jälkeen noin klo 17.00 nautitaan päivällinen läheisessä ravintolassa ja noin
klo 18.30
lähdetään kohti Krakovan lentokenttää, jossa ollaan noin klo 19.30 mennessä.
klo 21.50
Finnairin lento lähtee Krakovasta / AY748
klo 00.45 (ma 9.5.) lento saapuu Helsinkiin
Krakovassa on toukokuun alussa ns. March of the Living – aika eli Elävien
Juutalaisten Marssi ja tuhansia juutalaisia ympäri maailman tulee Krakovaan ja
Auschwitziin ”pyhiinvaellukselle”. Auschwitzin retki tulee varata jo hyvissä ajoin ja
pääsyliput joudumme maksamaan jo ennakkoon noin 3-4 kk ennen matkaa,
jotta saamme ryhmälle opastetun kierroksen toukokuulle.
Lisämaksulliset retkivaraukset kannattaa tehdä jo ilmoittautumisen yhteydessä.
Esim. Auschwitzin retki tulee varata viimeistään 3 kk ennen matkaa, jotta
varmistamme pääsyliput ja opastetun kierroksen.
Auschwitzin retkivaraus on heti sitova ja emme palauta retkimaksua, jos matkustaja
joutuu perumaan matkansa.
Majoitus Krakovassa
HOTEL ALEXANDER*** Ul. Garbarska 18 31-131 Kraków
Hotelli sijaitsee vanhan kaupungin lähellä rauhallisella sivukadulla. Hotellin lähistöllä
on monia hyviä ravintoloita.
Hotellissa on myös ravintola, jossa aamiainen tarjoillaan klo 07.00-10.00 välillä.
Huoneissa kylpyhuone suihkulla, TV, puhelin ja ilmastointi

Matkan hinta:
810 eur /hlö kahden hengen huoneessa, kun ryhmässä on vähintään 28 henkilöä
780 eur/hlö lisävuoteessa, kun lähtijämäärä on vähintään 28 henkilöä
910 eur /hlö yhden hengen huoneessa, kun ryhmässä on vähintään 28 henkilöä
Hinta edellyttää vähintään 28 hengen ryhmää ja ryhmäalennus huomioitu koko
ryhmän kesken.
Hinnat perustuvat tällä hetkellä voimassa oleviin hinnastoihin.
Matkan hintaan sisältyy:
• lennot Finnairin reittilennoilla (menolennon Flybe operoi) lentokenttäverot (verot
laskettu 10.8.15 päivän mukaisesti, joten verot tarkistetaan lipunkirjoituksen
yhteydessä ja muutokset mahdollisia)
• linja-autokuljetukset kohteisiin matkaohjelman mukaisesti
• 3 yötä hotellissa valitussa huonetyypissä
• buffetaamiaiset hotellissa
• lounas ja illallinen saapumispäivänä
• Krakovan opastettu kaupunkikierros kävellen suomenkielisen oppaan johdolla
• Zakopanen koko päivän retki suomenkielisen oppaan johdolla sisältäen lounaan ja
vuoristojunamatkan
• Wieliczkan suolakaivosretki suomenkielisen oppaan johdolla sisältäen
sisäänpääsymaksun sekä hissikuljetuksen ylös
• lähtöpäivän päivällinen
• arvonlisävero
Lisämaksusta:
• Auschwitz-Birkenau retki 44 eur/hlö edellyttäen vähintään 15 osallistujaa, jos
lähtijämäärä retkelle on vähintään 21 henkilöä, niin retken hinta 38 eur/ hlö,
retken hintaan ei sisälly ruokailuja, mutta omakustanteinen kahvitauko voidaan pitää
ennen paluuta Krakovaan
(huom! Auschwitzin retkivaraus on heti sitova)
• Jokiristeily Veikselillä sisältäen suomenkielisen opastuksen ja lasillisen viiniä
28 eur/hlö edellyttäen vähintään 15 osallistujaa
• matkavakuutus, jota suosittelemme kaikille lähtijöille
• muut mahdolliset retket tai opastukset tai etukäteen varatut ruokailut
Maksu- ja peruutusehdot:
Sitovat ilmoittautumiset matkalle 29.1.2016 mennessä.
Ennakkomaksu 280 € / henkilö, 12.2.2016 mennessä.
Loppumaksu erääntyy 24.3.2016.
Peruutusehdot:
65-35 vrk ennen matkaa kulut 150 eur / hlö
34-22 vrk ennen matkaa kulut 50% matkan hinnasta
21-0 vrk ennen matkaa 100 % kulut, ei takaisinmaksua

Nimenmuutokset ovat sallittuja kuluitta lipunkirjoitukseen saakka. Liput kirjoitetaan
noin 2 viikkoa ennen lähtöä.
Veloitus muutoksesta lipunkirjoituksen jälkeen on 80 € /muutos.
Nimenkorjauskulut on 50 € / muutos lipunkirjoituksen jälkeen.
Sairastapauksissa tarvitsemme peruutuksesta lääkärintodistuksen, kuluina perimme
yhtiöltämme perittävät todelliset kulut.
Suosittelemme matkavakuutuksen tekoa jo matkalle ilmoittautumisvaiheessa, jolloin
mahdollisten peruutusten sattuessa
lääkärintodistuksella saa palautusta omasta vakuutusyhtiöstä.
Jokaisella lähtijällä pitää olla matkalla mukana voimassaoleva passi tai eu-mallinen
henkilökortti (vuoden -99 jälkeen myönnetty).
Nimet tulee ilmoittaa kuten ne on merkitty passiin ( sukunimi ja etunimi eli passissa
oleva ensimmäinen etunimi).
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy.

