17.10.2019

Lofootit 7 pv
Matkaohjelma
1. matkapäivä
Bussimatka Ouluun. Majoitus Original Sokos Hotel Arina. Päivällinen klo 19.00.
2. matkapäivä
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Huom! Oulusta matkalle lähtevien matka alkaa Oulusta 17.8. Original Sokos
Hotel Arinan edestä klo 08.00. Tällöin matkan hintaan ei sisälly 1. eikä 6. yön majoitusta. Nousemme käsivartta
pitkin aina Kilpisjärvelle saakka. Majoittus Lapland hotel Kilpis. Päivällinen klo 18.00. HUOM! 3. matkapäivänä
Norjan puolella taukopaikkoja on rajoitetusti. Jonkin verran matkaeväitä kannattaa hankkia valmiiksi jo Kilpisjärveltä
kaupasta.
3. matkapäivä
Varhainen aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Klo 7.00 lähtö kohti Norjaa. Suomenkielinen opas liittyy
matkaseuraan Skibotnista. Melbu-Fiskeböl väli ylitetään mukavasti lautalla. Majoitus Scandic Svolvaer. Päivällinen
klo 18.00.
4. matkapäivä
Aamiainen. Klo 09.00 lähdemme tutustumaan Lofoottien luontoon ja nähtävyyksiin oppaamme johdolla. Kierroksen
aikana ihastelemme Lofoottien kaunista luontoa ja tutustumme idyllisiin kalastajakyliin ja satamiin. Pidämme
valokuvaustaukoja pitkin päivää. Matkalla Svolvaeriin pysähdymme myös Bøstadin kylässä sijaitsevassa
Viikinkimuseossa. Museoon on rakennettu arkeologisten löytöjen perusteella muinainen päällikön talo, jossa
esitellään elämää viikinkien aikaan. Majoitus Scandic Svolvaer. Päivällinen klo 18.00.
5. matkapäivä
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Matka jatkuu Ruotsin puolelle kohti Björklidenia. Majoitus hotell Fjället.
Hotellilta on upeat näkymät U-kirjaimen muotoiselle vuoristolaaksolle Lapportenille. Päivällinen klo 18.00.
6. matkapäivä
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Klo 09.00 bussimatka Ouluun. Majoitus Original Sokos Hotel Arina. Päivällinen
klo 19.00.
7. matkapäivä
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Klo 09.00 bussimatka lähtöpaikkakunnille.
Hintaan sisältyy
- bussikuljetukset matkaohjelman mukaan
- suomenkielisen oppaan palvelut Lofooteilla
- majoitus kahden hengen huoneessa
- puolihoito hotelleissa (aamiainen ja päivällinen)
- sisäänpääsymaksu Viikinkimuseoon
Lisämaksusta
- yhden hengen huone 410 €/hlö.
(- yhden hengen huone niille jotka eivät majoitu Oulussa 328 €/hlö)
Yleistä
- Norjaan matkustavan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä
- matkavarauksen yhteydessä tulee ilmoittaa mahdolliset ruokavaliot ja liikuntaesteet
Muuta huomioitavaa
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Internet-varauksissa matkan hinta suoritetaan yhdellä laskulla. Muilla tavoilla varattaessa matkan varausmaksut
määräytyvät seuraavasti:
- jos matkan hinta on alle 100 €, varausmaksu on 20 €
- jos matkan hinta on 100 € - 199 €, varausmaksu on 40 €
- jos matkan hinta on 200 € - 499 €, varausmaksu on 90 €
- jos matkan hinta on 500 € - 999 €, varausmaksu on 200 €
- jos matkan hinta on yli 1 000 €, varausmaksu on 300 €
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=15974
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

Varausmaksuna voidaan myös periä yllä olevista poikkeavia summia, jos matkan hintaan sisältyy ennakkoon
ostettavia palveluja, joiden arvo on suurempi kuin yllä mainittu varausmaksu. Varausmaksun eräpäivä on viikko
varauspäivästä. Loppuerä matkan hinnasta on suoritettava viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua, internetvarauksissa 28 vrk.
Matkapaketin toteutuminen vaatii vähintään 25 matkustajaa. Matkanjärjestäjä voi peruuttaa yli kuusi päivää
kestävät matkat 20 päivää ennen matkan alkamista, kahdesta kuuteen päivään kestävät matkat 7 päivää ennen
matkan alkamista ja alle kaksi päivää kestävät matkat 48 tuntia ennen matkan alkamista
(matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 14 §:n 1 momentti).
Matkustajalla on oikeus perua matka, mutta hänen peruuttaessa sopimuksen ennen matkapaketin alkamista,
matkanjärjestäjä saa periä matkustajalta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 15 §:n 2 ja 3 momentin
mukaisesti määritellyn asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen niiden kustannusten kattamiseksi, jos matkustaja purkaa
sopimuksen, taikka tapaturmasta, sairaudesta tai kuolemasta aiheutuvien avustus- ja paluukuljetuskustannusten
korvaamiseksi.

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=15974
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

