Kylpyläloma Repinossa 1.6.-7.6.2019

alk. 650

Lauantai-perjantai, 7 päivää ja 6 yötä, puolihoitoruokailut
Lähde Elma-matkojen matkalle Venäjälle Repinoon, kaupunkiin, joka
tunnettiin ennen nimellä Kuokkala, ja sai nimensä sittemmin taiteilija Ilja
Repinin mukaan. Matkan tarkoituksena on nauttia kylpylähotellin
palveluista, rentoutua ja unohtaa työkiireet! Ilmoittaudu pian, sillä matkalle
mahtuu enintään 15 henkilöä.

€

-omalla viisumilla
- sis. matkat,
majoituksen, phruokailut ja uimaaltaan
käyttöoikeuden

Lauantai 1.6. Viipuri ja Repino
klo 9.41
10.00
15.30
16.59

Saapuminen Viipuriin
Kävelykierros Viipurissa, mahdollisuus ostoksiin,
omakustanteinen lounas
Lähtö paikallisjunalla Repinoon
Juna Repinossa, taksikuljetus kylpylään Cronwell
Park. Majoittuminen 2-hengen huoneisiin ja
tutustuminen lomapaikkaan. Tervetuliaiset.

Lauantai 1.6. Allegro 782
Helsinki klo 6.20/Lahti klo
7.07/Kouvola 7.33/Viipuri klo
9.41
Perjantai 7.6. Allegro 787
Viipuri klo 21.35/Kouvola klo
21.43/Lahti klo 22.09/Helsinki
klo 22.57

Sunnuntai 2.6. – perjantai 7.6.
7.6.
klo 14.40
klo 16.09
klo 21.05
klo 21.35

Lähtöpäivänä saa pitää huoneet lähtöön saakka ja nauttia sitä ennen lounaan hotellissa.
Taksikuljetus Repinon juna-asemalle.
Paikallisjuna lähtee Viipuriin
Juna Viipurissa
Mahdollisuus ostoskierrokselle ja tutustuminen Viipurin nähtävyyksiin klo 20.45 saakka
Tulli- ja passitarkastus Viipurin asemalla
Allegro lähtee Viipurista kohti Helsinkiä

Voit yhdistää tämän loman Keväisen Pietarin matkaan 29.-31.5., kysy lisää toimistostamme!
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Hyvä tietää
Hintaan sisältyy:

650 €: junamatkat 2.lk, majoitus, matkanjohtajan palvelut, aamiainen ja
lounas hotellissa su-pe, (huom! viisumi ei sisälly hintaan)

Alennukset:

Osuuskunta Elman ja Lahden eläkeläiset ry:n jäsenet -50eur.

Majoittuminen:

Hotelli Cronwell Park & SPA. Jaetut kahden hengen huoneet. Hotellissa on
uima-allasosasto, jossa on mm. poreallas, vesiputous ja vesihieronta. Osa
altaasta on erotettu lapsille. Hotellissa on 2 suomalaista saunaa,
turkkilainen sauna, infrapunasauna ja solarium. Hotelli sijaitsee
rauhallisella alueella, Suomenlahden rannalla.

Lisämaksut:

Kylpylähoidot lisämaksusta. Yhden hengen huone hotellissa: 90
euroa. Ryhmäviisumi 75 eur/kertaviisumi 85 eur.
Ryhmän toivomusten mukaan mahdollisuus tehdä retkiä Ilja Repinin
taiteilijakotiin, Kronstadtiin, Pietariin ja Terijoelle, laadimme retkien
ohjelmat ja hinnastot ryhmän toivomusten mukaan.

Kuljetukset:

Allegro-juna, 2. luokka. Viipurista paikallisjuna Repinoon ja takaisin
kuuluvat hintaan. Etäisyys Viipuri-Repino n. 100 km. Taksikuljetus
Repinon juna-asemalta hotelliin ja takaisin kuuluvat myös hintaan.

Ruokailut:

Aamiaiset ja lounaat su-pe hotellissa kuuluvat matkan hintaan, muut
ateriat omakustanteiset.

Ruokavaliot:

Mainitse varauksen yhteydessä mahdollisista ruoka-aineallergioista.
Toiveet pyritään ottamaan huomioon, mutta emme voi taata niitä.

Matkavaraukset:

15.4.2019 mennessä kotisivujemme kautta tai soittamalla toimistoomme.
Matkavarauksen yhteydessä tarvitsemme matkustajan nimen,
syntymäajan, passinumeron ja lähtöaseman.

Maksuehdot:

Ennakkomaksu 200 euroa erääntyy viikon kuluessa varauksesta.
Loppumaksu erääntyy 15.4. Tämän jälkeen tehdyt varaukset tulee maksaa
kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä toimistollamme käteisellä tai
pankki/luottokortilla, jolloin myös junalippujen hinta tarkistetaan.

Peruutusehdot:

Ks. yleiset matkapakettiehdot ja lisä- ja erityisehtomme. Hotellin osalta
rahanpalautusta ei ole peruutustapauksissa. Tarkista matkavakuutuksesi!

Oikeudet muutoksiin:

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja
ohjelmamuutoksiin ryhmäkoon pienentyessä.

Matkanjärjestäjä:

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Elma-matkat, joka kuuluu Kilpailu- ja
kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin 2360/14/MjU
ja noudattaa kaikkia matkailualan yleisiä matkapakettiehtoja ja Elmamatkojen erityis- ja lisäehtoja.

Terveys:

Tarkista rokotusturvasi terveyskeskuksesta. Venäjälle suositeltavat rokotukset
löydät www.rokote.fi.

Vesi:

Vesijohtovesi ei ole juomakelpoista.

Aika:

26.3.-29.10. aika on sama kuin Suomessa.

Valuutta:

1 EUR = 71,64 RUB (Forex 7.1.)
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