5.-10.5.19
995

(su-pe)

€/aik/2hh

Hintaan sisältyy:
Bussikuljetukset, Finnairin suorat lennot Hki-Milano-Hki (sis. käsimatkatavara max
8kg ja ruumaan menevä laukku max 23kg), bussikuljetukset lentoasema-Sirmionelentoasema (suomalainen opas mukana), viinitilavierailu ja lounas ruokajuomineen,
majoitus (5 yötä) Hotelli La Paul Sirmione*** 2-hengen huoneessa aamiaisilla,
Veronan retki (bussikuljetukset, suomalainen opas, paikallisopas sekä lounas
ruokajuomineen), retki Dolomiiteille (bussikuljetukset, suomalainen opas, paikallisopas sekä
lounas ruokajuomineen).
Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti!
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista!
Aikataulu:
Vammala, la-asema
Kiikka, uimahalli
Pehula, tori
Huittinen, la-asema
Kanteenmaa, pikavuoropys.
Humppila, lasiteht. pikav.pys.
Autokeidas
Forssa, tilausajolaituri
Karkkila, la-asema
Vihti kk, Linjala
Nummela, la-asema
Hki-Vantaan lentoasema

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

Lento lähtee (saapuu)

klo 08:00 (klo 22:55)

01:55
02:10
02:20
02:40
03:00
03:10
03:35
04:00
04:40
04:55
05:10
06:00

(paluu n.)
(klo 03:30)
(klo 03:15)
(klo 03:05)
(klo 02:45)
(klo 02:25)
(klo 02:10)
(klo 01:50)
(klo 01:30)
(klo 00:50)
(klo 00:35)
(klo 00:20)
(klo 23:30)

Lisämaksusta:
Hotellissa: 1hh-lisä 125€/hlö (5yötä)
Venetsian retki:
167€/hlö
sis. kuljetukset, suomalaisen ja
paikallisen oppaan, lounaan
ruokajuomineen. Toteutus edellyttää
20 osallistujaa.

Tilausliikenne Pekka Palmgren Ky
0400-631 830 www.pekkapalmgren.fi
Ilmoittauduthan viimeistään 3.2.19!
Pidätämme oikeuden matkan peruuttamiseen mikäli matkustajamäärä ei ole riittävä (25hlö).

MATKA ITALIAAN – Gardajärvelle Sirmioneen
Su-pe
5.-10.5.19
Matkaohjelma:
Su 5.5.

Lähtö oheisen aikataulun mukaan Helsinkiin, josta Finnairin lento AY 1751 lähtee

klo 08:00 ja laskeutuu Milanoon klo 10:05. Lentokentällä suomalainen opas
vastassa tuloaulassa. Bussikuljetus suomalaisen oppaan johdolla Franciacortan
viinialueelle, joka sijaitsee Brescian kaupungin lähistöllä Milanosta itään.
Alueen viinit ovat saaneet maailman laajuisesti tunnustusta ja Franciacortan
kuohuviini on palkittu maailman parhaimpiin kuuluvaksi. Pysähdys
paikalliselle agritour tilalle, jossa valmistetaan alueen puna-, valkoviinejä sekä
Franciacortan kuohuviiniä. Tutustumme tilan kantiinaan, jossa kuullaan hieman
viinien valmistuksesta ja maistellaan viinejä lounaan kera. Matka jatkuu
kauniiden maisemien halki Sirmioneen. Majoittuminen hotelliin. Ilta vapaata.
Ma 6.5.

Aamiainen hotellissa. Vapaata ohjelmaa.

Ti 7.5.

Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähtö tilausbussilla kohti viehättävää
Veronan kaupunkia. Tutustuminen kaupunkiin alkaa Piazza Bra’lta, jonka
laidalla kohoaa roomalainen amfiteatteri L’Arena, Veronan oopperajuhlien
näyttämö. Piazzan laidalla on lukuisia katukahviloita ja -ravintoloita. Piazza
Bra’lta kuljetaan kävelykatu Via Mazzinia pitkin yrttitorille, Piazza Erbelle, jossa
nimensä mukaisesti on päivittäin vihannes- ja hedelmätori. Aukion laidalla on
rakennuksia eri aikakausilta. Kierros päättyy Julian parvekkeelle; Shakespeare
sijoitti surullisromanttisen rakkaustarinan tapahtumat juuri Veronaan.
Kierroksen jälkeen yhteinen lounas Veronassa ja vapaata aikaan. Paluu Sirmioneen
myöhään iltapäivällä.

Ke 8.5.

Aamiainen hotellissa. Retki Dolomiiteille suomalaisen oppaan johdolla, eli
lähdemme kohti pohjoista moottoritietä pitkin Adige-jokilaaksossa ja
saavuttuamme Oran kylään, lähdemme nousemaan ”serpenttiinitietä” pitkin kohti
Val di Fiemme -laaksoa. Val di Fiassa -laaksossa ohitamme toinen toistaan
kauniimpia alppikyliä, mm. Canazein ja Campitellon, jotka ovat tuttuja monille
laskettelun ystäville. Puolenpäivän aikaan olemmekin tulleet reitin korkeimmalle
kohdalle Passo Pordoihin, joilloin olemme nousseet yli 2.000km korkeuteen!
Passo Pordoissa on käynyt Renny Harlinkin filmaamassa Sylvester Stallonen
kanssa elokuvaa Cliffhanger. Yhteinen lounastauko. Paluumatkalla voimme
vielä ihailla jylhiä vuoristomaisemia Sellan solassa. Täältä laskeudumme alas
Val Gardena -laaksoon ja pidämme iltapäivätauon pittoreskissa Ortisein kylässä.
Ortisei tunnetaan taidokkaista puukäsitöistään. Vuoristo-osuuden jälkeen matka
taittuukin reippaasti moottoritietä pitkin. Paluu Sirmioneen on illansuussa ja
ilta vapaata.

To 9.5.

Aamiainen hotellissa. Mahdollisuus osallistua lisämaksulliseen Venetsian
retkeen (167€/hlö): Lähtö tilausbussilla Venetsiaan, johon saavuttaessa
jätetään autoliikenne päiväksi. Siirrytään vetten päälle taksi-veneeseen, joka vie
nopeasti laguunin halki pyhän Markuksen aukiolle Venetsian keskustaan. Siellä
nähdään kaikki kuuluisat ja arvokkaat rakennukset ja pyhän Markuksen
kirkkoon poiketaan myös sisälle. Lisäksi käydään lasinpuhaltamossa
seuraamassa miten Muranolasi saa muotonsa. Vierailun jälkeen yhteinen lounas
ja hieman vapaata aikaa. Iltapäivän loppupuolella tilausvene tuo jälleen
mantereelle ja illansuussa palataan bussilla takaisin majapaikkaan.

Pe 10.5.

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12. Bussikuljetus Sirmionesta
Milanon Malpensan lentokentälle, josta Finnairin lento AY 1756 lähtee kello 19:00 ja
laskeutuu Helsinkiin klo 22:55. Bussikuljetus lähtöpaikkakunnalle.

Matkan hinta

995 €/aik/2hh

Hintaan sis.

- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- Finnairin suorat lennot Helsinki-Milano-Helsinki
- lennoille yksi käsimatkatavara (max 8 kg) sekä yksi ruumaan menevä laukku
(max 23 kg)
- bussikuljetus lentoasemalta Sirmioneen, suomalainen opas vastassa
- viinitilavierailu ja lounas ruokajuomineen

Hotel La Paul Sirmione***

- majoitus (5 yötä) Hotelli La Paul Sirmione*** 2-hengen huoneessa aamiaisilla
- Veronan retki: bussikuljetukset, suomalainen opas ja paikallisopas sekä
retken aikana lounas ruokajuomineen
- Retki Dolomiiteille: bussikuljetukset, suomalainen opas sekä lounas
ruokajuomineen
- bussikuljetus hotellilta lentoasemalle, suomalainen opas mukana
Lisämaksusta

Hotellissa:

1hh-lisä

125 €/hlö (5 yötä)

Venetsian retki 8.5.
167 €/hlö
Sis. bussikuljetukset, suomalaisen ja paikallisen oppaan sekä lounaan
ruokajuomineen. Retken toteutuminen edellyttää 20 osallistujaa!
Matkan maksu

Ennakkomaksu 150 €/henkilö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu
29.3.19. Varaa paikkasi heti – paikkoja rajoitetusti!

Lento-aikataulu

05.5.19 (su) Helsinki-Milano klo 08:00-10:05 AY 1751
10.5.19 (pe) Milano-Helsinki klo 19:00-22:55 AY 1756

Hotel La Paul Sirmione***
Lähellä Sirmionen historiallista keskustaa, järven rannalla, jossa laituri, suuri
puutarha ja uima-allas.
Osoite: Via XXV Aprile, 32, 25019 Sirmionen puh. + 39 030 916077
https://www.hotellapaul.it/
Tiedoksi

Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilötodistus.
Italian valuutta on euro.
Matka toteutuu, kun matkalle on ilmoittautunut 25 lähtijää.

Matkan peruutus

Asiakkaan peruessa matkansa, noudatamme seuraavia erityisehtoja:
Kun peruutus tapahtuu ennen 3.2.19: kulut 80 €/hlö.
Kun peruutus tapahtuu ajalla 4.2.-30.3.19: kulut 160 €/hlö.
Kun peruutus tapahtuu jälkeen 30.3.19: kulut 100% matkan hinnasta.
Suosittelemme matkavakuutuksen sekä sen yhteyteen perutusturvan ottamista
omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen tehtyänne. Ennen matkan
alkua tai matkan aikana sairauden tai tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä
ei enää suorita takaisinmaksua.

lähtö

(paluu n.)

Vammala, la-asema
Kiikka, uimahalli
Pehula, tori
Huittinen, la-asema
Kanteenmaa, pikavuoropys.
Humppila, lasiteht. pikav.pys.
Autokeidas
Forssa, tilausajolaituri
Karkkila, la-asema
Vihti kk, Linjala
Nummela, la-asema
Hki-Vantaan lentoasema

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo
(klo

Lento lähtee (saapuu)

klo 08:00 (klo 22:55)

Bussireitti / aikataulu:

01:55
02:10
02:20
02:40
03:00
03:10
03:35
04:00
04:40
04:55
05:10
06:00

03:30)
03:15)
03:05)
02:45)
02:25)
02:10)
01:50)
01:30)
00:50)
00:35)
00:20)
23:30)

Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Bussimme ei poikkea
paikkakunnalle, josta ei ole ilmoittautunut lähtijöitä.

Varaukset

Tilausliikenne Pekka Palmgren
p. 0400-631 830
tilausliikenne@pekkapalmgren.fi

