KESÄMATKA RUOTSIIN La – Ke 08. – 12.06.2019 (5pv)
Kuninkaallinen Tukholma – Gotlanti - Ruusujen saari Visby
Matkaohjelma (ryhmämatka):
La 08.06.

Lähtö Kajaanista n. klo 10 bussilla kohti Turkua. Matkan varrella pidetään virkistäviä taukoja. Saapuminen Linnasatamaan klo 19.45. Viking Linen uusi alusta Grace lähtee Turusta klo 20.55. Majoittuminen hytteihin. Risteilyohjelmaa. Mahdollisuus varata buffet-päivällisiä.

Su 09.06.

Meriaamiainen laivalla. Saapuminen Tukholmaan klo 06.30 (07.30 Suomen aikaan), jolloin poistutaan laivasta. Satamassa on vastassa suomea puhuva opas, jonka johdolla Tukholman kattava kiertoajelu. Kierroksella nähdään trendikästä Södermalmin kaupunginosaa, vanha kaupunki kuninkaanlinnoineen sekä Östermalmin kaupunginosa, jossa sijaitsee kaupungin ydin. Tukholmasta matkaa
jatketaan Nynäshamniin (noin 60 km). Laivamatka Nynäshamn–Visby klo 11.25–14.55. Majoittuminen hotelliin kaupungin keskustassa (koska kaupunki isolta osin pieniä katuja ja kävelykatuja, niin
bussin on jätettävä ryhmä 200m päähän hotellista).
Päivän päätteeksi tehdään vielä kävelykierros Visbyssä. Visby on Gotlannin, Ruotsin toiseksi suurimman saaren pääpaikkakunta ja sen ainoa kaupunki (as. 22000). Visbyn keskustan alue on peräisin keskiajalta ja kaupunkia ympäröi hyvin säilynyt muuri. Viehättävä vanha kaupunki kuuluu
UNESCO:n maailmanperintöluetteloon.

Ma 10.06.

Aamiainen hotellissa. Päiväretken aikana tutustutaan tarkemmin Gotlannin saareen. Saari tunnetaan eri-ikäisistä muinaisjäännöksistä, sieltä löytyy vieläkin suuria kivihautoja pronssikauden jäljiltä
(n. 350kpl). Saari on aina ollut merkittävä meritie. Aikoinaan viikinkien aikaan Gotlanti oli idäntien
kaupan keskuksena ja keskiajalla se kuului Hansaliittoon.
Luonnollisesti alueen yksi merkittävimmistä viehätyksistä on luonto. Aallot ovat muovanneet saaren luontoa muodostaen kauniita rantoja ja hienoja kalkkikivimuodostelmia. Lounas päivän aikana.
Päivän aikana vieraillaan Gotlannin kuuluisimmassa matkailukohteessa Lummelundan tippukiviluolilla. Upeat noin 400 miljoona vuotta sitten muovautuneet maanalaiset ”luonnon taideteokset”
löydettiin alueelta vasta hieman reilut 50 vuotta takaperin. Iltapäivästä vapaata aikaa Visbyssä.

Ti 11.06.

Varhaisaamiainen hotellissa (kahvia/teetä, leipää, hedelmiä ja jugurttia). Paluu mantereelle laivalla
Visby - Nynäshamn klo 07.15-10.30. Ajo Tukholmaan (myöhemmin sovitun mukaan bussi voi viedä
vaikka Skansenille/keskustaan), jossa vapaata aikaa lounasta, tehdä ostoksia tai tutustua nähtävyyksiin. Ajo Värtanin satamaan viimeistään klo 15.45. Silja Symphony alus lähtee Tukholmasta klo
16.45. Majoittuminen hytteihin. Risteilyohjelmaa. Mahdollisuus varata buffet-päivällisiä. Laivan kävelypromenadin ostospaikat sekä ravintolat kutsuvat viettämään leppoisaa merimatkaa.

Ke 12.06.

Meriaamiainen laivalla. Saapuminen Helsinkiin klo 10.00. Paluu bussilla Kajaaniin.

Hinta:

480 €/henkilö

edellyttää 31 lähtijää

Lasten (alle 12 v.) hinnat: kun lähtijöitä on minimimäärä eli 31 lähtijää:



2 aikuista + 1 lapsi (alle 12- v.) 325e/lapsi (hotellissa on delux huone, normi standardihuoneeseen
ei saa lisävuodetta)
2 aikuista + 2 lasta (alle 12-v.) 300e/lapsi (hotellissa perhehuone).

Mikäli aikuisia lähtijöitä on 31, niin lasten em. hinnasta vielä alennus -130e/lapsi.

Hintaan sisältyy:
 Bussimatkat em. ohjelman mukaan – bussi mukana koko matkan ajan
 Majoitus Turku-Tukholma Inside2 –hytissä sekä Tukholma–Helsinki B2-hytissä majoittuen (2 alavuodetta)
 Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 165 €/4 yötä)
 Ateriat: aamiainen (4) sekä lounas (1)
 Opastetut retket: Tukholman kiertoajelu (2h), Visbyn kävelykierros (2h), Gotlannin saarikierros (6h)
 Sisäänpääsymaksu Lummelundan tippukiviluoliin
Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, laivaruokailut, muut sisäänpääsymaksut ja ruokailut

Laivaruokailut etukäteen ostettuna (n. 10% edullisemmin, päivällisille pöytävaraus):
Meno: Buffet-päivällinen
Paluu: Buffet-päivällinen

33 €/aikuinen sis. ruokajuomat, päivällisillä myös aikuisilla viinit sekä olut.
39 €/aikuinen sis. ruokajuomat, päivällisillä myös aikuisilla viinit sekä olut.

Alustava bussiaikataulu: Kajaani matkahuolto klo 10.00  Kuopio matkahuolto n. klo 12.00  Turku satama klo 19.45. Paluureitti: Helsinki – Kuopio – Kajaani. Lähtöpaikalla on hyvä olla 15min ennen ilmoitettua lähtöaikaa.
Bussi ajaa lähtöpaikan kautta vain mikäli sieltä on ilmoittautunut lähtijöitä.

Hotel Donners****, Donners Plats 6, 621 57 Visby, Puh.: +46 498 25 98 90. Hotell sijaitsee keskiaikaisen Visbyn
kaupungin muurien sisäpuolella aivan Donners-aukion kupeessa. Hotellin tyylikkäissä huoneissa on wc, suihku
/amme, parkettilattiat, maksuton WiFi, minibaari ja taulu-tv kaapelikanavilla. Hotellilla on baari ja naapurissa
Brasserie -ravintola. www.donnershotell.se
Alustava varaus laivoista ja hotellista on tehty 41 henkilölle (20x2-hh, 1x1-hh, sekä 2 erilaista perhehuonetta) sekä
kuljettajalle ja bussille.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: MATKA-MAINIO OY/Henna Oikarinen, p. 017 – 46 33 666, henna@matkamainio.fi
Matkatoimiston matkaohjeita:
Matka-asiakirjat Matkalle mukaan kuvallinen henkilötodistus (ajokortti, kuvallinen Kela-kortti, passi ym.). Matkavakuutuskortti/-tosite mukaan. Matkaliput (laivalle, hotelleihin ym.) jaetaan matkan aikana.
Rokotukset

Pakollisia rokotuksia ei kohdemaihin ole. Kysy lisää rokotuksista terveyskeskuksesta.

Valuutta

Ruotsin valuutta on kruunu (SEK), 1 € ~9,79 SEK (11/2018, Forex)) Valuuttaa voi vaihtaa etukäteen
pankeissa ja valuutanvaihtopisteissä tai matkan aikana esim. laivalla. Vaihtovaluuttana käyvät seteli-eurot. Kortilla maksaminen onnistuu miltei kaikkialla Ruotsissa.

Lääkkeet

Mikäli käytät jatkuvaa lääkitystä, kuljeta lääkkeitä käsimatkatavaroissa. Matkalle mukaan suositellaan otettavaksi kopiot resepteistä.

Matkavakuutus
Kaikilla osanottajilla on oltava voimassa oleva matkavakuutus. Erillinen tälle matkalle otettava matkavakuutus tulee ottaa jo ennakkoon, jotta se on voimassa, jos lähtijän matka peruuntuu esim. sairastumisen vuoksi esim. 4 vkoa ennen lähtöä. Matkavakuutuksen voi hankkia myös matkatoimistolta puhelimitse.

SITOVAT ilmoittautumiset ma 8.4.2019 mennessä Satulle os. kainuuntyvi@gmail.com
Ennakkolasku/varausmaksu 200 eur/hlö maksetaan ilmoittautumisen päättyessä viimeistään ma
15.4.2019 Tyvin tilille ja loppulaskun eräpäivä ke 15.5.2019 mennessä.
Ilmoita lähtijöiden viralliset nimet (passin mukaisesti), syntymäpäivä (ppkkvv), mahdolliset erikoisruokavaliot sekä otatteko lisämaksulliset laivaruokailut (meno ja/tai paluumatkalle).
Matka on avoin Kainuun Tyvin ja yhteistyöyhdistysten (mm. Jytyn ja JHL:n) jäsenille perheineen ja ystävineen. Tyvin jäsenten v.2019 virkistysmatkatuki on käytettävissä tälle matkalle, lisäksi voit kysyä omalta
ammattijärjestöltäsi tukea Tyvin yhteistyömatkalle. Tyvin tuen määrä vahvistetaan Tyvin vuosikokouksessa 27.2.2019 (v.2018 tuki oli 15 euroa/jäsen/vuosi).

Tervetuloa mukaan!

