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Kaija Alvila
Olkontie 4
82599 Kitee
Puhelin 0201 303 435
kaija.alvila@pohjolanmatka.fi

12.2.2020

Pohjois-Karjalan Eläkkeensaajat

KESÄMATKA SUOMUSSALMELLE JA KUHMOON 19.-20.7.2020
Matkan hinta

198 €/henkilö kun ryhmässä vähintään 50 henkilöä
208 €/henkilö kun ryhmässä vähintään 45 henkilöä
218 €/henkilö kun ryhmässä vähintään 35 henkilöä

Hintaan sisältyy

- bussikuljetus alkaen Kiteeltä
- majoitus Suomussalmella yksi yö 2-hengen huoneessa Kylpylähotelli
Kiannon Kuohuissa
- puolihoito hotellissa (aamiainen ja päivällinen)
- lippu Suomussalmen kesäteatterin näytökseen
”Konnat”
- väliaikakahvit kesäteatterilla
- konserttilippu ”Heinen arvio” Kuhmo-talolla
- opastus ja sisäänpääsy Raatteen Portilla
- lounas x 2

Lisämaksusta

Huone yhdelle 31 €

Alustava matkaohjelma
1. matkapäivä sunnuntai 19.7.2020
Kitee ABC klo 06.
Joensuu, linja-autoasema klo 07.30
…….kahvitauko
Lieksa, linja-autoasema klo 09.15
Bussimatka Vuokatiin, jossa lounas puolen päivän maissa Vuokatti Sportin O´las ravintolassa.
Matka jatkuu Suomussalmelle.
Suomussalmen kesäteatterissa alkaa klo 15.00 uusi Eero ja Ulla Schroderuksen kirjoittama näytelmä
”Konnat”, komedia veijareista, huijareita ja sankareista.
Suomussalmen katettu kesäteatteri on yksi Suomen suurimmista kesäteattereista.
Viime vuosina Suomussalmen Näyttämöyhdistys ry:n teatteriesitykset ovat vetäneet runsaasti väkeä.
Asiansa osaavan näyttelijäkaartin lisäksi suosion syynä ovat olleet suomussalmelaisen Eero
Schroderuksen kirjoittamat paikallisia aiheita käsittelevät näytelmät, jotka vuosi toisensa jälkeen ovat
saaneet kantaesityksensä Suomussalmen teatterin lavalla.
Välisajalla juodaan pullakahvit.

Teatterin jälkeen noin klo 17.30 majoittuminen Kylpylähotelli Kiannon Kuohuihin.
(saunomismahdollisuus, mutta kylpyläosasto on vuosihuollon vuoksi suljettuna kyseisenä aikana)
Päivällinen kylpylässä klo 18.30.
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2. matkapäivä maanantai 20.7.2020
Aamiainen hotellissa.
Klo 09.00 lähdetään kohti Raatteen Porttia.
Opastettu tutustuminen Raatteen Portin Talvisotamuseoon. Näyttelyissä on esillä sotamateriaalia, aseita,
kuvia sekä dokumenttifilmi. Raatteen Portin viereinen kivikenttä ja ”Avara syli” muistomerkki ovat myös
hyvin vaikuttava kokemus.
Matka jatkuu Kuhmoon, jossa 51. Kamarimusiikki festivaali on kiihkeimmillään menossa.
Aluksi nautimme lounaan Kamarimusiikkikeskuksen Piharavintolassa.
Klo 14.00 alkaa Kuhmo-talolla konsertti ”Heinen arvio”. Konsertti kestää noin tunnin.
Konsertin jälkeen voi vielä omatoimisesti ihastella upeaa Kuhmo-taloa tai poiketa kahvilla Kahvila
Juttuassa.
Paluu Lieksaan noin klo 17.00 - > Joensuuhun noin klo 18.30 - > Kiteelle noin klo 19.30

Varaukset

Ryhmällenne on tehty varaukset 45 henkilölle.
Kamarimusiikkiliput tulee vahvistaa toukokuun 2020 loppuun mennessä.
Tämän jälkeen ei palautusta lipun hinnasta 20 €.
Ilmoittautumiset 15.5.2020 mennessä
Reijolle puh. 0400 125 446 tai Ritvalle puh. 044 5530961
Ennakkomaksu 50 €/henkilö eräpäivä 25.5.2020
Loppumaksun eräpäivä 3.7.2020.
Laskutuksen yhteydessä peritään palvelumaksu 8 €/varaus.

Peruutusehdot

Tämä matka on ryhmällenne suunniteltu tilausmatka.
Mahdollisissa peruutuksissa, perimme kuluja, peruutushetken todellisten kulujen
mukaisesti. Ryhmän yhteiset kulut myös huomioiden.
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja.
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta.

Henkilötietojen luovutus

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä
EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.

Matkapaketin kuluttajansuoja
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia
EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä
edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin,
turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.
Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.

TERVETULOA MUKAAN!

Y-tunnus 0179285-5

KKV 3631/00/MjMv

Kotipaikka Iisalmi

www.pohjolanmatka.fi

