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SUOMEN WAGNER-SEURAN JÄSENMATKA PARIISIIN 27.5.-2.6.2022
Oopperaesitykset matkan aikana:
Opera Bastillessa: Parsifal, Elektra, Sevillan Parturi ja
Palais Garniér Opera: kolme balettia Mats Ek
Matka-aika
27.05.-02.06.2022, perjantai-torstai, 6 yötä
Matkapaketin hinta ja ryhmän koko, Hotel Holiday Inn**** Paris Gare de Lyon Bastille
1510 €/hlö 2 hengen huoneessa
2355 €/hlö 1 hengen huoneessa
Matkapaketin hinta ja ryhmän koko, Hotel Le Marceau**** Bastille
1220 €/hlö 2 hengen huoneessa
1855 €/hlö 1 hengen huoneessa
Hinnat edellyttävät 36 henkilön lähtijämäärää.

Pariisi

Palais Garniér

Hintaan sisältyy
•
• lennot Helsinki-Pariisi-Helsinki Finnairin koneilla turistiluokassa meno-paluu
•
• lentokenttäverot ja matkustajamaksut
•
• lennolla matkatavara: 1 ruumaan menevä laukku enimmäispaino on 23 kg ja ulkomitat
(pituus + leveys + korkeus) enintään 158 cm sekä 1 käsimatkatavara max 8 kg
•
• kuljetus Pariisissa lentokenttä-hotelli suomenkielisen oppaan johdolla ja hotelli-lentokenttä
ilman opasta
•
• majoitus valitussa hotellissa 1- tai 2-hengen huoneessa
•
• aamiainen hotellissa
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Lisämaksusta
•
• retket sisältäen kulj. suomenkielisen oppaan, korvakuulokkeet ja 3 ruokalajin lounaan
Ma 30.05 Louvre, min/max 24 hlöä hinta 137 eur/hlö

Louvre
Ke 01.06 Versailles, min/max 29 hlöä hinta 134 eur/hlö

Versailles
• Oopperaliput
La 28.05.2022 klo 18.00 3 Ballets Mats Ek, OPERA GARNIER
30 lippua hight cat ( Cat Optima-Best category) 159 €/hlö
20 lippua middle cat ( Cat 2 ) 114 €/hlö
10 lippua lower cat ( Cat 3 ) 85 €/hlö
Su 29.05.2022 klo 14.30 Elektra, BASTILLE
30 lippua hight cat ( Cat 1 ) 164 €/hlö
20 lippua middle cat ( Cat 3 ) 137 €/hlö
10 lippua lower cat ( Cat 6 ) 93 €/hlö
Ma 30.05.2022 klo 19.30 Barbier Sevilla BASTILLE
30 lippua hight cat ( Cat 1 ) 199 €/hlö
20 lippua middle cat ( Cat 4 ) 149 €/hlö
10 lippua lower cat ( Cat 6 ) 100 €/hlö
Ti 31.05.2022 klo 20.00 Parsifal BASTILLE
30 lippua hight cat ( Cat 1 ) 199 €/hlö
20 lippua middle cat ( Cat 4 ) 149 €/hlö
10 lippua lower cat ( Cat 6 ) 100 €/hlö
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Bastille Opera

Varaukset
Olemme varanneet ryhmällenne alustavasti lentopaikat ja hotellihuoneet molemmista hotelleista
sekä oopperaliput yllä olevan mukaan.
ALUSTAVA LENTOAIKATAULU
27.05. Helsinki klo 12:15 – Pariisi klo 14:20 AY1575
02.06. Pariisi klo 15:10 – Helsinki klo 19:00 AY1576
HOTELLITIEDOT
Holiday Inn Paris Gare de Lyon Bastille
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/paris/parba/hoteldetail
Sijainniltaan ihanteellinen majoituspaikka sijaitsee keskustassa, 260 metrin päässä Gare de Lyon
-rautatieasemalta. Tyylikkäissä ja ilmastoiduissa majoitustiloissa on taulu-tv satelliittikanavilla. Kai3

kissa huoneissa ja sviiteissä on minibaari, työpöytä, puhelin ja oma kylpyhuone, jossa on hiustenkuivaaja ja kylpyamme. Päivittäin tarjoiltavan buffetaamiaisen voi nauttia joko miellyttävässä ruokailutilassa tai oman huoneen rauhassa. Majoituspaikassa on myös loungebaari, jossa on nykyaikaiset huonekalut ja Belle Époque -tyylinen sisustus. Majoituspaikassa on 24h-vastaanotto. Kaikissa
tiloissa on ilmainen WiFi . Disneylandiin, Champs-Elysées-kadulle, Louvre-museoon ja La Défense
-liikealueelle on Gare de Lyonin metroasemalta ja RER-paikallisjuna-asemalta suorat yhteydet. Hotellista on 700 metriä trendikkäälle Bastillen alueelle ja 15 minuutin kävelymatka AccorHotels Arena
-monitoimihallille. 12. kaupunginosa - Bercy soveltuu erinomaisesti matkailijoille, joita kiinnostavat
katedraalit, historia ja arkkitehtuuri.
Le Marceau Bastille
www.hotelmarceaubastille.com
Tämä 4 tähden hotelli on 550 metrin päässä Bastille-aukiolta ja 10 minuutin kävelymatkan päässä
Marais'n kaupunginosasta. Se tarjoaa huoneita, joissa on käytettävissä ilmainen WiFi. Hotellissa
on 24h-vastaanotto ja kuntokeskus. Le Marceau Bastillen ilmastoiduissa huoneissa on minibaari ja
satelliitti-TV. Niissä on myös oma kylpyhuone, ja kaikkiin huonekerroksiin pääsee hissillä. Le
Marceau Bastille -hotellissa tarjoillaan päivittäin buffetaamiainen. Asiakkaat voivat nauttia juomia
hotellin baarissa kansainvälisiä sanomalehtiä lukien. Le Marceau Bastille on vain 600 metrin
päässä Gare de Lyon -rautatieasemalta, jolta on yhteydet Opéra Garnier -oopperatalolle. Kasvitieteelliseen puutarhaan on 10 minuutin kävelymatka. 12. kaupunginosa - Bercy soveltuu erinomaisesti matkailijoille, joita kiinnostavat katedraalit, historia ja arkkitehtuuri.
MATKAEHDOT & HYVÄ TIETÄÄ
Tarjouksemme voimassaoloaika ja vahvistus
Sitovat ilmoittautumiset ja kysymykset seija.turunen@pohjolanmatka.fi ja peter.haggblom@kolumbus.fi to 10.03.2022 mennessä.
Lentovaraukset on vahvistettava Finnairille tarkalla henkilömäärällä ja ennakkomaksuilla 2 kk ennen matkan alkua. Sen jälkeen Finnair ei palauta ennakkomaksuja mahdollisista peruutuksista.
Ryhmän toteutuminen ja lopullinen sitova henkilö- ja huonemäärä tulee ilmoittaa 14.3.2022 mennessä, sen mukaan lähetämme ennakkolaskun.
Maksuehdot
Matkasta peritään ennakkomaksua hotelli Holiday Inn 978 €/hlö majoitus 1-hengen huoneessa ja
582 €/hlö, majoitus 2-hengen huoneessa ja hotelli Le Marceau 447 €/hlö majoitus 1-hengen huoneessa ja 298,50 €/hlö majoitus 2-hengen huoneessa, eräpäivä 21.3.2022.
Loppumaksu on maksettava viimeistään 19.04.2022. Oopperalippujen maksu ennakkomaksun yhteydessä.
Matkaehdot
Noudatamme toiminnassamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, yleisiä matkapakettiehtoja ja
Pohjolan Matkan lisä- ja erityisehtoja sekä Finnairin ja hotellin erityisehtoja.
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internetsivuiltamme www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot
Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla.
Pohjolan Matkan järjestämiin ryhmämatkoihin sovelletaan erityisehtoja, sekä lisäksi Yleisiä matkapakettiehtoja. Matkojen kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkojen erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen, matkojen erityisluonteesta johtuvien matkaohjelmaehtojen ja matkakohteiden erityisolojen vuoksi sovellamme yleisten matkapakettiehtojen kohdista 4.1-4.3 sekä 7 poikkeavia peruutus-, muutos- ja luo-
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vutusehtoja; matkan peruutuksen, muutoksen tai luovutuksen syystä riippumatta. Varattua ja maksettua matkaa ei yleensä voi peruuttaa, muuttaa tai luovuttaa toiselle henkilölle kuluitta.
Lipunkirjoituksen jälkeen perimme mahdollisissa nimenmuutostapauksissa toimistokuluina 130
€/henkilö. Lentoliput pitää kirjoittaa viimeistään 7 vrk ennen matkaa.
Matkustajien nimilista
Matkustajien nimilista ja huonejako tulee toimittaa viimeistään 1 kk ennen matkaa.
Matkavakuutus
Suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen.
Passi- ja viisumimääräykset
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai poliisiviranomaisen myöntämä virallinen henkilökortti.
Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä toimistoomme.
Ryhmänvetäjän velvollisuudet
Ryhmänvetäjä Peter Häggblom on velvollinen tiedottamaan matkaan liittyvästä matkaohjelmasta,
peruutusehdoista sekä asiakirjoista kaikille ryhmän jäsenille ja vastaavasti toimittamaan matkustajia koskevat tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle.
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. EUROOPAN PARLAMENTIN
JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/ 2302, - annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, - matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/ 2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/
83/ EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/ 314/ ETY kumoamisesta (europa.eu)

Hintasitoumus
Tarjouksemme hinnat perustuvat tämänhetkisiin hintatietoihin. Pidätämme oikeuden tarvittaessa
hintatarkistuksiin.
Turvallisesti ja vastuullisesti
Noudatamme matkoillamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, viranomaismääräyksiä ja THL:n
ohjeistuksia. Matka toteutetaan matkustus- ja kokoontumisrajoituksien salliessa.
Matkustaja on itse vastuussa matkustusdokumenteista sekä mahdollisten muiden dokumenttien
hankinnasta kuten koronapassista tai todistus negatiivisesta koronatestituloksesta, mikäli sellainen
tarvitaan. Mikäli matkustaja ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista
syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassa olevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta, koronapassia tai negatiivista koronatestitulosta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Ranskaan matkustettaessa huomioitavaa ( tilanne 15.02.2022 )
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Rokotukset ja rokotettujen matkustus
Matkustajat, jotka esittävät voimassa olevan kansainvälisen todistuksen täydestä COVID-19-rokotuksesta ja käyttämällä hyväksyttyä rokotetta, vapautetaan lähtöä edeltävistä testausvaatimuksista.
Viimeinen annos on täytynyt ottaa vähintään 14 päivää ennen lähtöä ja enintään 9 kuukautta (270
päivää). Tämän jälkeen rokotetodistuksesta tulee ilmetä, että rokote on annettu. Kaikki Euroopan
lääkeviraston (EMA) hyväksymät rokotteet hyväksytään. Lisätietoa hyväksytyistä rokotteista löytyy
osoitteesta https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coming-to-france-your-covid-19questions-answered/article/entry-requirements - yksityishenkilöille-saapuville-vihreä-puna-oranssija-punainen
Testi/lääketieteellinen todistus vaaditaan
Rokottamattomien matkustajien on todistettava negatiivinen PCR- tai antigeenitesti, joka on otettu
48 tunnin sisällä lähtöä.
Testaus saapuessasi
Kaikille matkustajille tehdään valikoiva COVID-19-testaus saapuessaan.
Lisäasiakirjoja vaaditaan
Kaikkien matkustajien on täytettävä täytetty ”valan valaehtoinen lausunto” ja ”EU:n digitaalinen
matkustajapaikannus” -lomake ennen lähtöä. Korsikaan matkustavien on täytettävä ylimääräinen
"Korsikan valaehtoinen lausunto".
•
•
•

• Valaehtoinen lausunto
• Korsikan vannottu lausunto
• EU:n digitaalinen matkustajapaikannuslomake

Katso lisätietoja: Euroopan ulko- ja ulkoministeriö, Ranska
Hallituksen määräämät varotoimet
Vaikka rajoituksia puretaan asteittain ja kaikki tilat ja laitokset on avattu uudelleen, useimpiin tiloihin
ja suuriin tapahtumiin osallistuminen edellyttää "rokotuspassia" todisteeksi rokotuksesta, mukaan
lukien tehosterokotus, tai aikaisempi toipuminen. Ranskan merentakaisilla alueilla voi olla voimassa rajoittavampia tai lievempiä ohjeita. Ranskan COVID-19-vastaukseen liittyvät tiedot löytyvät
ranskaksi osoitteesta https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Tilanne voi muuttua ja vaatimukset on tarkistettava lähempänä matkaa.
Kasvomaskien käyttö
Kasvonaamarit vaaditaan julkisissa liikenteessä ja julkisissa sisätiloissa.
Julkinen liikenne
Julkinen liikenne toimii kapasiteettirajoituksin. Rokotuspassi voidaan vaatia pitkillä matkoilla junissa
ja alueiden välisissä linja-autoissa.
Ravintolat
Ravintolat ovat avoinna rokotuspassilla asiakkaille ja asiakkaiden tulee istua ruokailua varten.
Baarit
Baarit ovat avoinna rokotuspassilla asiakkaille ja asiakkaiden tulee istua.
Yökerhot
Yökerhot on suljettu lähetysnopeuden rajoittamiseksi.
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Kaupat
Liikkeet ja palvelut ovat avoinna mukautetuin turvallisuustoimenpitein, kuten käsidesin käyttö ja sosiaalinen etäisyys. Suuret kauppakeskukset ovat avoinna rokotuspassilla asiakkaille.
Ystävällisin terveisin,
Pohjolan Matka
Seija Turunen
Ryhmämyynnin asiantuntija
Puh. 0201 303 353
seija.turunen@pohjolanmatka.fi

Holiday Inn**** Paris Gare de Lyon
Bastille

Hotel Le Marceau**** Bastille
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