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Vahvistuksemme, Tampere 30.11.2018

KULTTUURIMATKA KUHMON KAMARIMUSIIKKIJUHLILLE 

Kiittäen varauksestanne vahvistamme teille matkapaketin Kuhmoon seuraavasti:

Matka-aika
13.7.2019 - 15.7.2019, 3 pv, lauantai - maanantai

Ryhmän koko ja matkapaketin hinta
2hh:ssa

40 henkilöä 425,00 € / henkilö
30 henkilöä 450,00 € / henkilö
25 henkilöä 465,00 € / henkilö

Matkapakettimme hintaan sisältyvät palvelut
ohjelman mukaiset bussikuljetukset
majoittuminen hotelli Kalevalassa Kuhmossa, 2 yötä
ateriat matkalla seuraavasti:

aamiainen hotellissa päivittäin (2)
lounas meno- ja paluumatkalla
2 x päivällinen hotellilla

ohjelma ja tutustumiset matkan aikana
opastettu tutustuminen Juminkekoon ja kanteleen soittoesitys
opastettu kävely ja tutustuminen Talvisotamuseoon 1,5 h
konserttilippu Lentiiran kirkkokonserttiin
opastettu tutustuminen Puu-Nurmekseen ja Bomban taloon, 1 h
lyhyt laivamatka ja tutustuminen Aholansaareen



Sähköposti
info@saarikoski.fi

Internet
www.saarikoski.fi

Puhelin
+358 64 33 00 00

Käyntiosoitteet
Kauppakatu 14 B 7, 33210 TAMPERE
Saarelantie 2, 62100 LAPUA

Lisämaksusta
majoitus yhden hengen huoneessa, EUR + 135,00
14.7. sunnuntaina klo 20.00 kolmen tunnin iltakonsertti Kuhmon keskustassa 37,00 EUR/hlö

Matkaohjelmaehdotuksemme
Lauantai 13.7.2019
Aamutuimaan lähtö bussilla Pohjanmaalta kohti Kuhmoa. Bussi ajaa Suomen halki, lounastauko pidetään
Kärsämäellä. Iltapäivällä tullaan Kuhmoon ja tutustutaan kalevalaiseen ja karjalaiseen kulttuuriin
informaatiokeskus Juminkeossa, sekä kuullaan kanteleen soittoa. Majoitus on varattu hotelli Kalevalaan kauniin
Lammasjärven rannalle. Hotelli on arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen maailmassa. Arkkitehti Ilpo Väisäsen
suunnitelman mukaisesti Hotelli Kalevala on rakennettu Kalevala-eepoksen Kokko-linnun muotoon. Matkan pölyt
voi pestä pois hotellin saunassa ja halukkaille on ennakkotilauksesta tarjolla turvenaamiosaunomista ja yrttikylpyjä.
Lammasjärven hiekkaranta kutsuu uimaan virkistäviin aaltoihin. Päivällinen hotellin ravintolassa.

Sunnuntai 14.7.2019
Aamiaisen jälkeen paikallinen opas vie ryhmän kävellen tutustumaan 200 metrin päässä sijaitsevaan
talvisotamuseoon. Paluu hotellille ja aikaa nauttia lounasta tai päiväkahvit omatoimisesti ja valmistautua
konserttiin. Vuorossa on jo 50. Kuhmon kamarimusiikki ja juhlavuoden teemana on nostalgia. Klo 13.00 lähtö
puolen tunnin ajomatkan päähän Lentiiran kylään. Lentiiran erittäin kaunis ja pieni kirkko on järven rannalla ja
alttaritauluna on järvinäkymä. Musiikkijuhlien aloituskonsertin jälkeen palataan hotellille missä herkutellaan
lähiruualla. Halukkaat voivat jatkaa vielä illalla toiseen konserttiin (lisämaksu 37 EUR/hlö) Kuhmon keskustaan (3,8
km, tarvittaessa bussikuljetus). Konsertti alkaa klo 20.00 ja kestää kolme tuntia. Kuljetus hotellille konsertin jälkeen.

Maanantai 15.7.2019
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Kotimatkalle lähdetään Nurmeksen kautta. Paikallisen oppaan johdolla
tutustutaan historiallisesti arvokkaaseen Puu-Nurmekseen. Myös Bomban talo ja sen historia tulevat tutuiksi. Matkaa
jatketaan seuraavaksi Nilsiään. Tahkovuoressa on 1800-luvulla eläneen talonpoika ja herännäisjohtaja Ukko-
Paavo Ruotsalaisen kotisaari, Aholansaari. Siellä sijaitsee Paavon pirtti, tunnelmallinen kotiseutumuseo.
Aholansaareen siirtyminen on sinällään jo pieni elämys, koska saarelle mennään laivalla, matkan kesto 10-15 min.
Lounaan jälkeen suunnaksi otetaan Etelä-Pohjanmaa. Matkalla pidetään omatoiminen kahvitauko sopivaksi
katsotussa paikassa.

Aikataulu- ja ohjelmamuutokset mahdollisia.

Varaukset ja laskutus
Olemme tehneet varaukset 40 hengelle. Koko ryhmän varaukset voi kuluitta perua tai ryhmäkokoa voidaan
muuttaa kuluitta 1.5.2019 asti, jolloin toivomme saavamme nimilistan ja huonejakolistan. 

Ilmoittautuneille lähetetään ennakkolasku 100,00 EUR / hlö, joka erääntyy 31.1.2019 tai sen jälkeen
ilmoittautuneiden osalta kaksi viikkoa ilmoittautumisen jälkeen. Loppulasku erääntyy 15.5.2019.
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Hotellitiedot
Hotelli Kalevala
Väinämöinen 9, 8890 Kuhmo
Puh. +358 8 655 41 00
www.hotellikalevala.fi

Hotellissa on 44 kahden hengen huonetta sekä 3 sviittiä, maisemaravintola sekä sauna- ja wellnessosasto. Kaikissa
huoneissa on suihku/WC, hiustenkuivaaja, TV, radio ja minibaari. Hotelli sijaitsee Kuhmon keskustan ulkopuolella,
noin 3 kilometrin päässä keskustasta.

Bussi ja kuljettaja
Käytämme kaikilla matkoillamme ainoastaan ensiluokkaisia turistibusseja, joiden varustukseen kuuluvat mm.
turvavyö jokaisella matkustajapaikalla, alkolukko, koneellinen kylmäilmastointi, video/audiokeskus, lepoistuimet,
jääkaappi, kahvinkeitin sekä WC.

Kaikki kuljettajamme ovat kouluttamiamme sopimusyhtiöidemme ammattikuljettajia. He hoitavat myös tekniset
matkajärjestelyt matkalla ja ovat tottuneet toimimaan myös lasten ja nuorten kanssa. Huomioittehan
matkaohjelmaan kuulumattomien ajojen suhteen kuljettajien lakisääteiset työajat.
 

HUOM! Matkavakuutus
Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista matkalle, koska tilausmatkaa koskevien
peruutusehtojemme mukaan viime hetken peruutuksen tapahtuessa (myös sairastapaukset) peruutusturva on
haettava vakuutuksesta. Päällekkäisten vakuutusten välttämiseksi kannattaa tarkistaa mm. kotivakuutuksen sisältö
ennen erillisen matkavakuutuksen ottamista ja että siinä on myös peruutusturvaosa.

Matkaehdot
Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen matkatoimistoyhdistyksen neuvottelemia yleisiä
matkapakettiehtoja sekä Matkatoimisto Saarikoski Oy:n lisä- ja erityisehtoja. Tällä matkalla käytämme
ryhmämatkojen erityisehtojamme, jotka ovat nähtävillä Internet-osoitteessamme www.saarikoski.fi. Pyydettäessä
lähetämme ne myös postitse.

Teille tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen
teihin sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yrityksemme Matkatoimisto Saarikoski Oy on
täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi yrityksemme on hankkinut
lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksunne ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen
paluukuljetuksenne siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302
mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.

http://www.hotellikalevala.fi
http://www.matka-saarikoski.fi/yritys/matkaehdot
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/yleiset-matkapakettiehdot/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/yleiset-matkapakettiehdot/
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Hintasitoumus
Vahvistuksemme hinnat perustuvat vahvistuksen päiväyspäivänä voimassaoleviin hinta- ja valuuttatietoihin.
Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla:
valuuttakurssimuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet ja muuttuneet verot ja
maksut. Vahvistuksemme hinta edellyttää esitetyn ryhmäkoon toteutumista.

Vakuus
Kuluttajaviraston Matkatoimisto Saarikoski Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3485 MjMv, mikä antaa oikeuden
järjestää ja välittää matkoja.

Yhteyshenkilömme
Ryhmänne matka-asioita ja varauksia hoitaa toimistossamme Leena Tervakorpi, puhelin 06 – 433 00 00.
Toimistomme puhelinmyynti on avoinna ma-pe klo 9.00–16.00.

Pyydämme tarkistamaan, että vahvistuksemme on tilauksenne mukainen sekä ilmoittamaan mahdollisista
eriäväisyyksistä toimistollemme pikaisesti.

Ystävällisesti,

Leena Tervakorpi
Ryhmämyynti
Saarikoski Travels
Puh. +358 40 480 2342
www.saarikoski.fi
info@saarikoski.fi
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