
 

 
 
MATKAN HINTAAN SISÄLTYY: 
 
- Finnairin suorat reittilennot Helsinki-Pariisi-Helsinki turistiluokassa 
- lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero, kaupunkiverot (hotellissa) 
- 3 yön majoitus joko kahden tai yhden hengen huoneessa 
- aamiaiset hotellissa, 3 lounasta, Seine-risteilyllä illallinen, 2 x kuohuviinitarjoilu 
  (teosesittelyiden yhteydessä tai ennen oopperaan lähtöä hotellin baarissa) 
- lentokenttäkuljetukset Pariisissa meno/paluu 
- 23.3. opastettu kaupunkikierros 
- 23.3. klo 18:15 illallisristeily Seinellä, kesto 1h 15min, (sis. menu: cocktail 
  aperitiivi, 3-ruokalajin illallinen, ¼ viiniä), bussikuljetukset hotellista risteilylle 
  meno/paluu, opas saattaa menomatkalla risteilylle 
- 24.3. tutustuminen Haussmannin Pariisiin ja Opéra Garnieriin, bussikuljetukset, opas 
- 24.3. Hamlet-ooppera, optima-katsomon liput 
- 25.3. vierailu Orangerie-museoon, bussikuljetus hotellista museoon, opas 
- 26.3. retki Givernyyn 
- Opéra Garnier, Orangerie ja Claude Monet Giverny sisäänpääsymaksut 
- kuulokkeet retkillä 
- suomenkielinen opas matkaohjelman mukaisesti 
 
 
Lisämaksusta: 
 
- Nixon in China -liput kategoria 1, á 165 euroa/hlö sisältäen varausmaksut 
- kotimaan liityntälennot 
- muut kulttuuriliput 
 
 
******************************************************************************** 
LÄHETÄMME VARAAMANNE MATKAN LENTOLIPUT JA MATKAMATERIAALIT 
NOIN KAKSI VIIKKOA ENNEN LÄHTÖPÄIVÄÄ. 
******************************************************************************** 
 
OK-Matkojen ohjelmalliset matkat ovat matkapaketteja ja kuuluvat Kuluttajaviraston vakuuden 
piiriin. Matkapaketteihin sovelletaan yleisiä matkapakettiehtoja sekä matkakohtaisia lisä- ja 
erityisehtoja, jotka ovat saatavilla toimistostamme.  
 
Matka vaatii toteutuakseen minimiosallistujamäärän 35 henkilöä. 
 



 

Pyydämme varmistamaan, että matkavakuutuksenne on voimassa. Tarkistakaa, että vakuutusturva 
on riittävä ja kattaa yllättävät sairastumiset ja tapaturmat sekä mahdollisen sairaskuljetuksen 
Suomeen. 
 
Matkustajalla tulee olla ehjä, virheetön ja voimassa oleva passi tai poliisiviranomaisen myöntämä 
voimassa oleva uudenmallinen kuvallinen henkilökortti. Matkustaja hankkii itse passin ja vastaa sen 
virheettömästä kunnosta ja voimassaoloajasta. Mikäli matkustaja ei ole Suomen kansalainen, tulee 
hänen itse hankkia tarvittavat matkustusasiakirjat. Epäselvissä tapauksissa pyydämme 
tiedustelemaan asiaa kunkin maan edustustosta.  
Huom! Lapsella on oltava oma passi EU-maahan matkustettaessa. 
 
Finnairin lennolle saa ottaa mukaan maksutta jokaista yli 2-vuotiasta matkustajaa kohden yhden 
laukun, jonka paino on enintään 23 kg. Lisäksi käsimatkatavaraa voi olla enintään 8 kg laukussa, 
jonka enimmäismitat ovat 55x40x23 cm. 
 
HINNOITTELUPERUSTE 
Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta perustuen 13.10.2022 voimassa olleisiin tietoihin, aikatauluihin, 
hintoihin ja valuuttakursseihin. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa yleisten 
matkapakettiehtojen kohdan 8. mukaisesti. Lopulliseen matkan hintaan voivat vaikuttaa 
kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, TAI 
matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien 
maksujen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyvien maksujen tai kohde- tai 
kaupunkiverojen muutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia tai kohdemaan 
viranomaisten määräämiä, TAI matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, joka 
määräytyy kuusi viikkoa ennen vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen 
päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. 

 
COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET MATKUSTAMISEEN 
Covid19-pandemian takia voi monissa maissa tulla voimaan nopealla aikataululla erilaisia rajoituksia 
tai muutoksia jo voimassa oleviin rajoituksiin, jotka voivat vaikuttaa matkantekoon. Matkustajia 
koskevat rajoitukset ja säännöt voivat olla esimerkiksi kohdemaan vaatima todistus 
koronarokotuksesta tai koronatestistä, vaatimus maskin käytöstä tai jokin muu maakohtainen tai 
paikallinen sääntö, joka aiheuttaa rajoituksia tai esteitä matkustukselle. Näitä voivat olla mm. 
kokoontumisrajoitukset, rajoitukset ulkona liikkumiselle jne. Myös turistikohteet, ravintolat, 
yökerhot, kaupat, apteekit jne. voivat olla suljettu, tai niiden aukioloaikoja ja/tai vierailijoiden 
määrää on rajoitettu. Suosittelemme tekemään matkustusilmoituksen ja seuraamaan kohdemaan 
tilannetta aktiivisesti.     


