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Rotary Convention 2019 Hampurissa

Perjantai 31.5.2019 Suomi-Hampuri
Liittymälennot Vaasa 14.30 - 15.35 Helsinkiin ja Kokkolasta 13.45 - 14.55 Helsinkiin.
Helsingistä lennämme Finnairilla klo 17.30 ja saavumme Hampuriin klo 18.30 paikallista aikaa. Kuljetus on
vastassa ja vie meidät 2018 avattuun uuteen keskustahotelliin Ginn Hotel Elbspeicher, joka on neljän tähden
superior-tason hotelli. Kirjaudumme sisään, jonka jälkeen ilta on vapaa.
Lauantai 1.6. – keskiviikko 5.6. Rotary Convention
Runsaat buffet-aamiaiset hotellissa kuuluvat matkan hintaan.
Ginn Hotel Elbspeicher****s (https://ginn-hotels.com/)
Upouusi hotelli (avataan 2018) aivan Elbe-joen rannalla, lähellä kala- ja äyriäistoreja. Sijaitsee 2,7km
kongressikeskuksesta. Hotellista 500m kävellen bussipysäkille ”Fischmarkt”, josta suora yhteys
kongressikeskuksen pysäkille ”Johannes Brahms Platz”, joka on 400m keskuksesta. Ravintoloita on hotellin
läheisyydessä ja vanhaan kaupunkiin kävelee n. 20 minuutissa. Hyvät julkiset yhteydet.
Torstai 6.6.2019 Lyypekin kautta kotimatkalle
Aamiaisen jälkeen pakkamme laukut bussiin ja lähdemme retkelle läheiseen Lyypekkiin. Lyypekissä meitä
odottaa niin opastettu kaupunkikävely kuin yhteinen lounas raatihuoneen kellariravintolassa. Iltapäivällä
lähdemme kohti Hampurin lentoasemaa, josta Finnairin lento lähtee klo 19.10. Saavumme Helsinkiin 22.00
ja liittymälennot tilanneet jatkavat Kokkolaan 23.50 - 00.55 tai Vaasaan klo 23.55 - 00.40.

Kuvissa Lyypekin keskusta
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Hinta/hlö:

1220 €
1350 €

Helsingistä
Vaasasta tai Kokkolasta

Hintaan sisältyy
• Finnairin lennot Hampuriin ohjelman mukaan
• Majoitus 6 yötä mainitussa hotellissa
• 6 aamiaista hotellissa
• Kuljetus Hampurin lentoasemalta hotelliin sekä lähtöpäivänä Lyypekkiin ja Hampurin kentälle
• Lyypekin kaupunkikierros sekä lounas
Hintaan ei sisälly
• Convention-maksu
• Matkustaja- ja matkatavaravakuutus sekä peruutusturva

VARAUKSET:
Suoraan matkatoimistoon mira.saliko@ingsva.fi tai 040 196 3962

Voimassa oleva passi tai EU-henkilökortti on tarpeen! Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Matkaehdot: Erityisehtoja noudatetaan tällä matkalla: www.ingsva.fi/matkaehdot
Tämän matkan peruutusmaksut tarkennettuna – ja myös sairastuessa:
1. Peruutus tapahtuu viimeistään 61 päivää ennen lähtöä, veloitetaan toimistomaksu 60 €
2. Jos matka peruutetaan 60-31 päivää ennen lähtöä, veloitetaan varausmaksu 150 €.
3. Jos peruutus tapahtuu 30 päivää ennen lähtöä tai vielä tätä myöhemmin, veloitetaan
kaikki todelliset kulut sekä lisäksi toimistomaksu 60 €

Muista hankkia hyvissä ajoin matkavakuutus ja siihen kattava peruutusturva!

Matkatoimisto INGSVA
Teollisuustie 1, 65610 Mustasaari
040 196 3962 (suora) / info@ingsva.fi
www.kiertomatkat.fi / www.viinimatkat.fi / www.nhlmatkat.fi

