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ETELÄ-POHJANMAAN ELÄKELIITON JÄSENMATKA NAANTALIN MUSIIKKIJUHLILLE

Matka-aika
2.6.2020 - 3.6.2020, 2 pv, tiistai - keskiviikko

Ryhmän koko ja matkapaketin hinta, kun ryhmässä on väh. 40 henkilöä
per hlö / kahden hengen huoneessa
260,00 € / henkilö

Matkapakettimme hintaan sisältyvät palvelut
ohjelman mukaiset bussikuljetukset
majoitus Lehmirannassa jaetussa kahden hengen huoneessa mukavuuksin

aamiainen ja päivällinen hotellissa
Lehmirannan kylpylän käyttö

päiväkahvit Tyrvään Pappilassa
konserttilippu Naantalin musiikkijuhlat
Hämeen Härkätien opastus Somerolta Renkoon
Nahkatehdasmuseon pääsymaksu
päiväkahvit Härkätien Kynttilässä
ruokailu Tei-Tuvalla

Matkaohjelma
Tiistai 02.06.2020
Lähtö bussilla Etelä-Pohjanmaalta aamulla. Tyrvään Pappilassa Sastamalassa pidetään kahvitauko ja jokainen voi
tutustua pappilan upeaan puutarhaan. Matka jatkuu suoraan Lehmirantaan Saloon. Aikaisen päivällisen jälkeen
lähdetään bussilla Naantaliin. Naantalin Musiikkijuhlien konsertti Naantalin kirkossa alkaa klo 19.00. Paluukuljetus
Lehmirantaan konsertin jälkeen.

Keskiviikko 03.06.2020
Aamiaisen jälkeen ajellaan Somerolle. Autoon nousee Härkätien opas, jonka kanssa matka jatkuu Portaan
Nahkurinverstasmuseoon, Rengon kirkkoon ja sieltä Hämeenlinnaan. Kahvit tuoreen pullan kera nautitaan matkan
varrella lukkarin vanhalla tilalla. Täällä asui jo 1700-luvulla kirkon laulava virkamies. Härkätien Kynttilä on
rakennettu tilan yli 100 vuotta vanhaan navettaan. Isäntä esittelee tilat ja saattaapa laulaa luikauttaakin, kuten tilan
historia velvoittaa. Historiansa lisäksi yli 600 m²:n navetta kätkee sisälleen mm. yli tuhannen enkelin huoneen,
Elefanttihuoneen, Arabia-astioiden näyttelyn ja pienen matkamuistoputiikin. Tilan 100 vuotta vanha perunakellari
on kunnostettu pieneksi kappeliksi. Ryhmä jatkaa Tei-Tuvalle, missä seisova pöytä notkuu herkkujen alla. Vatsat
täynnä jatketaan kotiin.
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Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Sitovat ilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä
Mukaan mahtuu 40 ensin ilmoittautunutta

Matkan lasku erääntyy 30.4.2020

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Etelä-Pohjanmaan Eläkeliitto, Ulla Harju
etela-pohjanmaa@elakeliitto.fi

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.

Vastuullinen matkanjärjestäjä
Kuluttajaviraston matkatoimisto Saarikoski Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3485 MjMv, mikä antaa oikeuden
järjestää ja välittää matkoja.
Luottoluokituksemme on AAA Diamond eli yrityksemme on ollut AAA-luokiteltu yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

