Matka Kabe tehtaalle ja Elmia – messuille Jönköpingiin
Matka-aika
Matkakohde

11.9. – 14.9.2019
Jönköping / Scandic hotel Portalen
https://www.scandichotels.fi/hotellit/ruotsi/jonkoping/scandic-portalen

Matkan hinta

288 € / henkilö / B-luokan hyteissä
315 € / henkilö / A-luokan ikkunallisissa hyteissä
Parivuoteelliset hytit
357 € / henkilö / A-premium hytissä sisältää erikoisaamiaisen
537 € / henkilö / DeLuxe hytissä sisältää erikoisaamiaisen

Hintaan sisältyy

• Pohjolan Matkan bussin ja kuljettajan palvelut koko matkan ajan
alkaen Joensuusta päättyen Joensuuhun
• bussin ja kuljettajan lauttaukset sekä kuljettajan majoitukset 1hengen huoneessa
• laivamatkat Turku – Tukholma – Turku Silja Line B-luokan 2hengen hyteissä
• majoitus Jönköping Scandic hotel Portalen, keskustassa 1 yö
• aamiainen hotellissa

Lisämaksusta

• 1-hengen hytti (B-luokka) ja 1-hengen huone lisämaksu 135 € /
3 yötä
• ateriat laivalla:

Meriaamiainen
Illallisbuffet

Aikuiset
12,00 €
34,00 €

Nuoret 12-17 v
Lapset 6-11 v
7,50 €
5,00 €
16,00 €
11,00 €

• mahdolliset vierailukohteet Jönköpingissä esim. messujen
sisäänpääsymaksut
• muut ruokailut
Alustava matkaohjelma 1. matkapäivä keskiviikko 11.9.
Lähtö sopimuksen mukaan Joensuusta kohti Kuopiota. Kuopiosta
ajamme Jyväskylä – Tampere reittiä Turkuun, jonne saapuminen
viimeistään klo 19.00.
Baltic Princess lähtee Turusta klo 20.15.
Majoittuminen laivalla valittuihin hytteihin.
Lisämaksusta buffet illallinen laivalla.
2. matkapäivä torstai 12.9.
Laiva saapuu Tukholmaan klo 06.10. / Ruotsin aikaa
Lisämaksusta buffet aamiainen, joka tarjoillaan klo 05.00 alkaen /
Ruotsin aikaa
Mahdollisuus tilata aamiainen erikseen esim. Scandic hotellissa
keskustan ulko-puolella. Hinta noin 15 – 20 eur / henkilö
(sitoumuksetta, hinta riippuu hotellista).
Ajomatka Tukholmasta Jönköpingiin, 324 km, ajoaika noin 4
tuntia + tauot päälle.
Saapuminen Tenhultiin Kaben tehtaille.

Lähtö sopimuksen mukaan Tenhultista ja ajo-matka Jönköpingiin
15 km, majoittuminen Scandic Portalen hotelliin kaupungin
keskustaan.
Bussi ja kuljettaja käytettävissä ajomatkoihin kaupungin alueella,
kuljettajan työ-aikalaki huomioon ottaen.
3. matkapäivä perjantai 13.9.
Buffet aamiainen hotellissa. Lähtö sopimukseen mukaan hotellilta
messuille.
Lähtö messuilta sopimuksen mukaan kohti Tukholmaa.
Saapuminen satamaan 18.15 paikallista aikaa. Siljan Galaxy
lähtee Tukholmasta klo 19.30 paikallista aikaa.
Majoittuminen laivalla valittuihin hytteihin.
Laivalla mahdollisuus lisämaksullisiin ruokailuihin.
4. matkapäivä lauantai 14.9.
Laiva saapuu Turkuun klo 07.00. Mahdollisuus lisämaksulliseen
aamiaiseen laivalla klo 06.00 alkaen.
Ajomatka Turusta Kuopion kautta Joensuuhun.

Nimilista
Lisätietoja

Tarkista oman matkavakuutuksen ehdot peruutuksesta
aiheutuvien kustannusten kattamiseksi esimerkiksi sairauden tai
muun esteen vuoksi.
Toimita nimesi (kuten on passissa), syntymäaikasi (pvä, kk,
vuosiluku) sekä hytti/huonejako maksun yhteydessä.
Hinnat perustuvat maaliskuun tarjouksen hintatietoihin.
Matkatoimisto pidättää oikeuden tarvittaessa hintatarkistuksiin.

Tämä matka on valmismatka, josta on asetettu vakuus Suomen Kuluttajavirastolle.
Peruutusten sattuessa noudatamme Pohjolan Matkan ryhmämatkaehtoja.
Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi tai uudenmallinen henkilökortti. Lapset tarvitsevat
oman passin tai henkilökortin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matkan maksaminen

Maksu kahdessa erässä/hlö:
1.erä 100 € maksetaan 30.6 mennessä yhdistyksen tilille.
2.erä, loppusumma maksetaan 4.8 mennessä yhdistyksen tilille.
Maksu yhdessä erässä/hlö:
Koko summa maksetaan 4.8 mennessä yhdistyksen tilille.
Yhdistys maksaa keskitetysti matkan Matkatoimistolle, jolloin
jokainen säästää 8 € laskutuslisän.

Maksut maksetaan tilille: Kabe Järvi-Suomi ry FI66 5600 0520 5575 81
Ryhmänjohtajana toimii Ahti Kuikka, joka tiedottaa ja vastaa matkaan liittyvistä asioista.
puh.
045 6002 006
sähköposti ahti.kuikka(ät)gmail.com

