Lähde talvilomalla Matka-Merilän matkassa historiasta ja kulttuurista kiehtovaan Ateenaan.
Asut Ateenansydämessä Plakan vanhan kaupungin alueelle.
Voit valita kävelyretkistä kaikki tai lähteä vain yhdelle retkelle. Käydä kohteissa, jotka itseä kiinnostaa.
Tutustumiskohteet: Akropolis ja Akropolismuseo, Agora, Arkeologinen museo,
Plaka (vanha kaupunki) ja Likavitos-näköalapaikka. Kaikki kävelymatkan päässä hotellilta.
Jokainen maksaa itse paikan päällä sisäänpääsymaksut kohteisiin.
Oppaaksi matkalle lähtee Ateenan ja historian tunteva Heikki Jokinen.
Matkaohjelma:
25.2. (ma)

Lähtö oheisen aikataulun mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lähtöselvitys.
Lento Lufthansan vuorolla Helsinki – Frankfurt klo 07:25-09:10. Jatkolento
Frankfurt-Ateena klo 09:55-13:30.
Lentokentällä on vastassa bussi ja suomenkielinen opas, jotka kuljettavat hotellille.
Majoittuminen Plakan alueelle Hotelli Hermekseen***.

26.-28.2. (ti-to)

Hotelliaamiainen.
Päivien retkikohteet laatii Heikki Jokinen ja saat ne varattuasi matkan.

1.3. (pe)

Aamiainen ja huoneiden luovutus klo 12:00. Bussikuljetus lentoasemalle.
Lähtöselvitys. Lento Lufthansan vuorolla Ateena-München klo 16:30-18:03 ja
jatkolento München-Helsinki klo 19:25-22:55.
Lennon saavuttua Helsinkiin, paluukuljetus lähtöpaikkakunnille.

Matkan hinta

610 €/ aikuinen

Hinta sis.

* bussikuljetukset oheisen aikataulun mukaan lentoasemalle ja takaisin
* reittilennot Lufthansalla Helsinki-Frankfurt-Ateena/Ateena-München-Helsinki
turistiluokassa veroineen
* yksi (1) ruumaan menevä matkalaukku (20 kg) sekä käsimatkatavara (8 kg)
* kuljetukset lentoasema-hotelli-lentoasema; paikallinen opas menokuljetuksessa
* majoitus (4 yötä) hotellissa 2-hengen huoneessa aamiaisella
* Matka-Merilän edustajan palvelut

Lisämaksusta

* huone yhdelle 50 €/yö
*majoitusvero 1,50 €/huone/yö, joka maksetaan paikan päällä lähdettäessä hotellista

Hotelli Hermes***

Matkan maksu Ennakkomaksu 150 €/henkilö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 25.1.19.
Varaa paikkasi heti – paikkoja rajoitetusti!
Hermes Hotel

Hotelli sijaitsee Plakan alueella rauhallisella paikalla, 200 metrin päässä
Syntagma-aukiolta ja Ermoun ostoskadulta. Se tarjoaa tilavan lounge-tilan
ja kattopuutarhan. Ilmainen Wi-Fi on käytettävissä kaikissa tiloissa.
Ilmastoiduissa huoneissa on moderneja huonekaluja, puulattiat ja kirkkaita värejä.
Jokaisessa huoneessa on myös sateliitti-tv, minijääkaappi ja tallelokero.
Marmorisissa kylpyhuoneissa on ilmaisia kylpytuotteita ja hiustenkuivain.
Ei sovellu liikuntaesteisille.
http://www.hermeshotel.gr/nindex.php

Tiedoksi

Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilötodistus.
Kreikan valuutta on euro.
Matka toteutuu, kun matkalle on ilmoittautunut 20 lähtijää.

Peruutus

Asiakkaan peruessa matkansa, noudatamme seuraavia erityisehtoja:
Kun peruutus tapahtuu ennen 20.12.18: kulut 50 €/hlö.
Kun peruutus tapahtuu ajalla 22.12.18-25.1.19 : kulut 150 €/hlö.
Kun peruutus tapahtuu jälkeen 26.1.19: kulut 100% matkan hinnasta.
Suositamme 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.

Bussiaikataulu lähtö
02:45
03:00
03:15
03:30
03:45
04:25
04:50
05:25
07:25

paikkakunta
Loimaa, Osuuspankki
Ypäjä, Pysäkin paikka
Jokioinen, S-marketin piha
Autokeidas (tauko)
Forssa, tilausajolaituri
Karkkila, la-asema
Nummela, la-asema
Hki-Vantaa lentoasema
n.
lento lähtee / saapuu

paluu (noin)
02:10
01:55
01:40
01:25
01:10
00:30
00:10
23:30
22:55

Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.
Katso laskusta ilmoittamasi lähtöpaikka ja pysäkki. Bussimme kulkee
pysäkkien kautta vain mikäli niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä.

Varaukset

Matka-Merilä Oy
Kartanonkatu 4, 30100 Forssa

puh. 03-433 5340 tai 020 7890 460
www.matka-merila.fi
e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi

