Someron Esan kisamatka Pariisiin 25.8.-29.8.2020
Lentoaikataulu
25.8.2020 Helsinki 09:25 Pariisi 11:30 AY1573 (Finnair)
29.8.2020 Pariisi 10:50 Helsinki 14:50 AY1572(Finnair)
Ajat ovat paikallisaikoja.
Hotellit
25.- 29.8.2020 Quality Suites Bercy Bibliotheque by Happy Culture
15 Rue de Tolbiac 75013 Pris
Kolmen tähden hotelli, joka sijaitsee kaakkois-Pariisissa uuden kansallisen kirjaston Bibliothèque François Mitterrandin vieressä, ja
vajaan kilometrin kävelymatkan päässä uudesta, eloisasta Bercy Village korttelista Seine joen toisella puolella ja n.1,5km päässä
Bercy Areenasta. Huoneiden varustukseen kuuluu LCD-televisio, WI-Fi, vedenkeitin, jääkaappi ja kylpyhuoneessa hiustenkuivaaja.
Osassa huoneita on keittonurkkaus, jonka voi ottaa käyttöön lisämaksusta, nurkkauksessa on keittolevyt, ja keittiötarvikkeita on
vuokrattavissa lisämaksusta hotellin vastaanotosta. Hotellissa on myös pieni kokoustila.
Lähin metroasema 160m hotellista: Bibliothèque François Mitterrand, linja 14 joka kulkee niin Bercyyn, Saint Lazarelle, Les Hallesille
ja Madeleinelle. Lähempänä Charletyn stadionia. Tästä hotellista ei ole linnuntietä kuin vajaat 4 km stadionille. Kätevimmin
stadionille pääsee tramwayllä, jonka pysäkki on noin 500 metriä hotellilta.

Alustava ohjelma
25.8. Tiistai
Lähtö Helsingistä Finnairin lennolla AY1573 klo 09.25. Perille Pariisiin saavutaan klo 11:30.
Bussikuljetus Pariisi lentokenttä – hotelli.
Majoittuminen hotelliin
Avajaiset stadionilla klo 15 ja naisten moukarikarsinta
26.8. Keskiviikko
Aamiainen hotellissa.
Miesten moukarikarsinta
Pariisin kiertoajelu ja jokiristeliy, Eiffeltorni. 40/80€
27.8. Torstai
Aamiainen hotellissa.
EuroDisney. Lisähintaan 88/95€
28.8. Perjantai
Aamiainen hotellissa.

Matka hotellilta stadionille on n 3 km.

Miesten moukarifinaali
29.8. Lauantai
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 08:00.
Bussilla siirtyminen lentokentälle, josta Finnairin lento AY 1572 lähtee klo 10:50 ja saapuminen Helsinkiin 14:50.
Matkaohjelma on alustava. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Lentojen ja majoituksen ja Pariisin lentokenttäkuljetuksen osuus
589 € / henkilö, jaetussa kahden hengen huoneessa, Hotelli Quality Suite Bercy, kun ryhmässä on vähintään 25 maksavaa
matkustajaa
546 € / henkilö, jaetussa kolmen hengen huoneessa, Hotelli Quality Suite Bercy, kun ryhmässä on vähintään 25 maksavaa
matkustajaa
517 € / henkilö, jaetussa neljän hengen huoneessa, Hotelli Quality Suite Bercy, kun ryhmässä on vähintään 25 maksavaa
matkustajaa.

Hintaan sisältyy
- lennot – Helsinki – Pariisi – Helsinki Finnairin lennoilla
- matkustajamaksut ja lentokenttäverot
- matkatavarat (käsimatkatavara 8 kg kirjattava matkatavara 1x23 kg)
- majoittuminen jaetussa huoneessa
- aamiainen hotellissa ja kaupunkivero
Matkakustannuksia tulee myös:
- kisaliput 19€ (yksittäinen lippu) - 194€ kolmen tapahtuman setti: avajaiset, 1x aamupäivälippu, 1x iltalippu
o Kisojen ohjelma https://www.athle2020.paris/en/the-event-2/schedule/.
- paikallisliikenneliput 14/39€
- kiertoajelu 80€
- EuroDisney 88/96€
- muut ruokailut
- kuljetukset Suomessa
Hintaan ei sisälly / lisämaksut
- majoittuminen yhden hengen huoneessa
- matkavakuutus
Kaikki yhteensä n. 877€-949€aikuinen (772-844€/lapsi alle 12v) Tarkentuu kun kisaohjelma varmistuu.
Hintaperuste
Hinta perustuu 1.12.2019 tiedossamme oleviin hinnastoihin ja viranomaismaksuihin (verot ja matkustajamaksut). Mikäli ne
muuttuvat, pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. Lisäksi hinta edellyttää vähintään 25 maksavan matkustajan ryhmää, ja että
varaukset saadaan tilauspäivänä tehtyä tarjoustamme vastaavasti. Oikeus muutoksiin pidätetään, kunnes varaukset on tehty ja
vahvistettu.
Matkan varaus- ja peruutusehdot
Matka on tarkoitettu ensisijaisesti Someron Esa ry:n jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen
Varausmaksu on 190€, 200€ tai 210€ riippuen huonekoosta ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
2. osa maksetaan 30.4.2020 ja 3. viimeinen osa 30.6. (pääsyliput, metroliput ja kuljetukset)
Peruutusehdot
- varausmaksupäivästä – 90 vrk ennen matkalle lähtöä peruutuskulut ovat 35 % matkan hinnasta (varausmaksu)
- 89 - 60 peruutuskulut ovat 50 % matkan hinnasta
- 59 - 46 peruutuskulut ovat 75 % matkan hinnasta
- alle 45 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 100 % matkan hinnasta
Matkalla tarvitaan passi tai henkilökortti (EU-kansalaiset). Suosittelemme jokaiselle matkustajalle matkavakuutuksen tekemistä.
Ilmoittautumiset
Sitovat ilmoittautumiset 4.1.2020 mennessä. www.someronesa.fi/pariisi2020. Ilmoittautuminen aukeaa 4.12.2019
Yksin lähtevät lapset
Matkalle voidaan ottaa mukaan 12 vuotta täyttäneitä lapsia 4/aikuinen
Poikkeavat matka-ajat kysytään erikseen
Jos joku haluaa esimerkiksi pidentää matkaansa, niin näitä voidaan kysyä matkatoimistolta. Silloin ei ole kyyditystä lentoasemalle
kotimatkalla
Muut aktiviteetit
Pariisin kiertoajelu
Bussikierros läpi Pariisin, jonka jälkeen Seinen jokiristeily. Lopuksi etuoikeutettu sisäänkäynti Eiffel-tornin
2. kerrokseen. (Tarjouksia tulee ja saadaan varmasti edullisemmin)
EuroDisney
Päivälippu 80/87 e. Tähän siis sisältyy jo kaikki laiteliput. Tänne tarvitaan erillinen junalippu n 5-8 e.
Lisätietoja: Kaisa Vasama-Kakko 0442827874 tai Essi Torkkomäki-Ryhtä 0400537850

