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Matkaohjelma    

Torstai 26.04.2018 | Helsinki – Gdansk  

Aamulla kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä, jossa ELMA matkojen edustaja on ryhmää 

vastassa. Finnairin lento nro AY1171 lähtee kohti Gdanskia klo 7.45 ja on perillä Gdanskissa klo 8.45 

paikallista aikaa. Kuljetus kentältä hotellille, joka sijaitsee historiallisessa keskustassa.  

Majoittumisen jälkeen opastettu kävelykierros historiallisessa keskustassa, kesto max. 3 tuntia. 

Kävelykierros kuuluu matkan hintaan. Ilta vapaata aikaa. 

Perjantai 27.04.2018|Sopot ja Oliwan katedraali  

Aamiaisen jälkeen (klo 9.00) vuorossa on kokopäiväretki 

Sopotin kyläkaupunkiin ja samalla käydään myös Oliwan 

katedraalin urkukonsertissa ja Pyhän Marian kirkossa. Retki 

on lisämaksullinen ja vapaaehtoinen. 

Mikäli et osallistu kokopäiväretkelle, voit tutustua vapaasti 

kaupungin tarjontaan omin päin.  

 Lauantai 28.04.2018 | Vapaa päivä 

Päivän ohjelma on vapaa.       

Sunnuntai 29.04.2018 | Kotiinpaluu 

Aamiainen ja huoneiden luovutus. Sinulla on aikaa vielä tehdä tuliaisostoksia tai nauttia 

nähtävyyksistä iltapäivään saakka. 

Finnairin lento AY1174 lähtee Gdanskin lentokentältä klo 20.05 paikallista aikaa ja saapuu Helsinkiin 

klo 23.05 Lentokenttäkuljetuksen lähtöaika hotellilta ilmoitetaan viimeistään edellisenä päivänä. 

600€/hlö 
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Matkakohde Gdansk, torstai-sunnuntai (4 päivää, 3 yötä)   

Lennot 26.04.2018 AY1171 Helsinki – Gdansk 07.45-08.45 | 29.04.2018 AY1174 Gdansk– Helsinki 

20.05-23.05. 

Lisätietoa Gdanskin kaupungista matkakohteena saat tästä linkistä.  

Matkan hinta 600/hlö Hintaan sisältyy: Finnairin suora lento Helsinki–Gdansk–Helsinki 

lentoveroineen majoitus hotelleissa, jaetussa kahden hengen -huoneessa, bussikuljetukset kentältä 

hotellille ja takaisin, opastettu kävelykierros torstaina, ELMAN matkanjohtajan palvelut, 3 x 

hotelliaamiainen. 

Hotelli: Wolne Miasto sijaitsee vanhan kaupungin kupeessa ja sieltä on lyhyt kävelymatka moniin 

tärkeisiin nähtävyyksiin ja ostoksille. Hotellissa on 62 huonetta ja kaikissa on ilmainen wifi. 

Vastaanotto on auki 24h. Hotellissa on puolalaista ruokaa tarjoileva ravintola Zeppelin ja TexMex- 

ruokaa on saatavilla hotellin Pueblo-ravintolasta. 

Lisämaksusta  

✓ perjantain kokopäiväretki tilausajobussilla Sopotin rantakaupunkiin, Oliwan katedraalin 

urkukonserttiin ja Pyhän Marian kirkkoon. Retken tarkempi lähtöaika ilmoitetaan 

myöhemmin. Hinta 60 euroa/hlö sisältää kuljetukset, opastukset ja pääsymaksut sekä 

lounaan. Retki toteutuu, kun osallistujia on vähintään 10 henkilöä. Retken kesto on n. 5-6 

tuntia. 

✓ yhden hengen huone + 150 euroa. 

✓ ruokajuomat, muut ateriat, henkilökohtaiset kulut, vakuutukset, tipit kuljettajalle/oppaalle   

 

Maksuehto: Ennakkomaksu 200 €/hlö maksetaan 2 viikon kuluessa varauksesta. Loppumaksu 

erääntyy 15.3.2018 

Hinta perustuu min. 12 henkilön ryhmäkokoon sekä 1.11.2017 voimassa oleviin valuutta- ja 

verotietoihin. Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin 

ryhmäkoon pienentyessä.  Pidätämme myös oikeuden Elma-matkojen riippumattomista syistä 

tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.    

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Elma-matkat, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään 

matkanjärjestäjärekisteriin 2360/14/MjU ja noudattaa kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja 

sekä Elma-matkojen lisä- ja erityisehtoja. 

 

http://www.pienimatkaopas.com/gdansk/
http://www.hotelwm.pl/
http://elamysmatkailu.fi/fi/matkailupalvelut/matkaehdot/
http://elamysmatkailu.fi/wp-content/uploads/2017/01/Lisä-ja-erityisehdot-ELMA-1.1.2017-alkaen.pdf

