NAANTALIN SENIOREIDEN
ILMAJOEN AINO ACKTE OPPERA & VAASA MATKA
14.6.2019

Perjantai
Kuljetus ryhmänne käyttöön varatulla Vesman Liikenteen tilausajobussilla.
Bussin etuikkunassa kyltti: NAANTALIN SENIORIT / MATKAPOJAT

klo 7.00

Naantali, Käsityöläiskatu (sotilaspatsaan luota)
Matka jatkuu Aurinkotietä eteenpäin.

n. klo 11.30

Saapuminen Ilmajoelle.
Buffet lounas Katariina salissa Jaakko Ilkan koululla
(n. 350 m päässä musiikkijuhla alueesta)

klo 13.00

Aino Ackte Ooppera Ilmajoella.
Paikat A-katsomosta, katettu katsomo.
Esityksen arvioitu kestoaika 2 h 45 min sisältäen 40 min väliajan.
Väliaika tarjoilu, sis kahvi/tee ja leivos.
Väliaika tarjoilu ns. Kunnatuvalla. Musiikkijuhla alueelta n. 100 m kävelymatka.

n. klo 16.15

Esityksen jälkeen bussikuljetus Kyröön (ajoaika n. 45 min)

n. klo 17.00-19.00

Kyrö Distilleryssä sekä tislaamokierros (n. 1 tunti) sekä maistajaiset/tasting
kesto n. 1 h
Kuljetus jatkuu Vaasaan.

n. klo 20.00

Saapuminen Vaasaan.

14-15.6.2019

Perjantai-Lauantai
Majoitus Vaasassa
Scandic Vaasa hotellissa
Rosteninkatu 6
65100 Vaasa
tel 06 357 8100
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/vaasa/scandic-vaasa
Hotelli sijaitsee Vaasan kävelykeskustan tuntumassa.
Osa hotelleista saattaa periä sisään kirjoittautumisen yhteydessä panttimaksun
tai luottokorttitiedot minibaariostoksia varten. Pantin suuruus riippuu
hotellista ja sen saa takaisin ulos kirjauduttaessa. Hotellien lisävuode
voi olla taitettava varavuode tai vuodesohvasta sijattava sänky, jota ei
voi verrata normaaliin vuoteeseen. Lisävuoteet soveltuvat parhaiten
lapsimatkustajille.
Illallinen Vaasassa lisämaksusta.

15.6.2019

klo 10.00

Lauantai
Aamiainen hotellissa.
Huoneiden luovutus ja matkatavaroiden siirto bussin kyytiin.
Opas tapaa ryhmänne Scandic Vaasa hotellissa.
Bussikuljetus Strömsöön.

MATKAPOJAT OY, kotipaikka Tampere, Y-tunnus: 1842916-3 KUVI 4808/04/MjMvU

n klo 10.30
klo 10.30-11.30
klo 11.30
klo 12.00

klo 13.00

Saapuminen Strömsöön
Strömsön esittely
Lähtö Strömsöstä.
Ylitämme Raippaluodon silta ja teemme lyhyt kierros Raippaluodon kylässä, sekä
vierailemme Raippaluodon erikoisessa puukirkossa ennen kuin palaamme sillalle
missä nautitaan lounasta, Berny’s ravintolassa.
Opas poistuu viimeistään Berny’s ravintolassa ja palaa taksilla
tai paikallisbussilla takaisin Vaasan keskustaan.
Saaristolais buffet lounas Berny’s ravintolassa.
Lounaan jälkeen kuljetus lähtee kotimatkalle Naantaliin.
Matkan aikana mahdolliset omakustanteiset kahvitauot

Matkan hinta:

Matkan hintaan
sisältyy:

332 e/hlö, kun 2 aikuista huoneessa
369 e/hlö, kun 1 aikuinen huoneessa
Hinta voimassa edellyttäen minimi 30 maksavaa matkustajaa

kuljetus ryhmänne käyttöön varatulla tilausajo bussilla Naantali-Ilmajoki-VaasaNaantali matkaohjelman/tarjouksen mukaisesti
• buffet lounas Ilmajoella Katariina salissa
• A kategorian liput Aino Ackte oopperaan
• väliaika tarjoilu kahvi/tee ja leivos
• opastettu tislaamo kierros sekä maistajaiset/tastingit Kyrö Distilleryssä
• 1 yön majoitus Vaasassa Scandic Vaasa hotellissa, standard luokan huoneessa
• aamiainen hotellissa
• Opas Vaasassa n. klo 10.00-13.00
opastus Strömsössä ja Raippaluodossa
• saaristolais buffet lounas Berny’s ravintolassa, myös kuljettajalle
• verot

Lisämaksusta:
•
•
Esteellisyys:

Maksu- ja peruutusehdot:

Matkapojat Oy:n erityisehto
tällä matkalla:

muut mahdolliset ateriat tai kahvitauot bussimatkan aikana
muut mahdolliset ruokajuomat etukäteen varattujen aterioiden yhteydessä

Tarkistamme tarvittaessa matkan soveltuvuuden tarkemmin, mikäli
yksittäinen asiakas tietoa tarvitsee.

Liitteen mukaan.
https://www.matkapojat.fi/tiedostot/hybridiehdot.pdf

Tämän matkan erityisluonteen takia perimme matkan varausmaksun yhteydessä
myös maksun vahvistetuista konserttilipuista. Konserttilippujen osuutta ei palauteta
matkustajille mahdollisessa peruutustapauksessa.
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa 31.3.2019 jälkeen, veloitamme
oopperalipusta 100 % peruutuskulut.

Ilmoittautuminen 31.1.2019 mennessä Pirkko Hallanorolle phtecoy@netti.fi tai 050 082 4329.
MATKALLE VOI OSALLISTUA MYÖS TULEMATTA OOPPERAAN!

MATKAPOJAT OY, kotipaikka Tampere, Y-tunnus: 1842916-3 KUVI 4808/04/MjMvU

