Pikkujoulumatka Sortavalaan
15.-16.12. la-su alk. 120 €
Hotelli Sortavala
1. päivä
klo 07:00 Outokummun linja-autoasema
klo 07:30 Ylämylly Shell
klo 07:45 Joensuu Siltakadun matkailupysäkki
klo 07:55 Joensuu Matkahuolto
Rajanylitys Värtsilässä, saapuminen hotelli Sortavalaan, majoittuminen.
Vapaata ostos- yms. aikaa
klo 19:00 Jouluillallinen ja tanssi- ja lauluohjelmaa.

2. päivä
Aamiaisen jälkeen ostos- yms. aikaa
Huoneiden luovutus klo 12:00, minkä jälkeen lähtö kotimatkalle

120 €

Matkan hinta
/oma viisumi
Hintaan sisältyy:
 bussikuljetus matkaohjelman mukaisesti, liikennöitsijänä Kuljetus Esa Kinnunen Ky
 majoitus 2 h huoneessa hotelli Sortavala (1vrk)
 juhlaillallinen ja –ohjelma
 aamiainen
Lisämaksut:
 1 h huone 15€
 kertaviisumi 85€

Palvelumaksu 10€ /tilaus
Liikennöitsijä ESA KINNUNEN p. 040 522 4190

Kummunkatu 5 B 3
83500 OUTOKUMPU
Puhelin 0440 123 642
myynti@outokummunmatkailu.fi
www.outokummunmatkailu.fi

Pikkujoulun MENU:

»

Suolalohta keittiömestarin tapaan

» Lihalautanen: kanakääryle pähkinöiden ja kuivattujen luumujen kera, paahtopaistia, kinkkua, kieltä, silavaä,
kastiketta, piparjuurta
» Vihanneslautanen: tomaatteja, kurkkuja, paprikaa ja marinoituja vihanneksia oliiviöljyllä
» Sorsan Koste salaatti:savustettua sorsaa, kinkkua, sieniä, perunapuikkoja ja viiriäisien munia
» Naudanlihasalaatti : naudanlihaa, savustettua kanarintaa, juustoa, hedelmiä
» Grillattu lohipihvi vihannesten kera
TAI
» Paistetut sianliha-medaljongit kerma-sienikastikkeella - tarjotaan perunaletuilla
» Maalaistalon perunat (maustetut ja paistetut kuoriperunat)
» Tumma leipä, valkoinen leipä
» Puolukkamehu
» Hedelmälautanen
» Jälkiruoka – Tiramisu jäätelöpallon kanssa
» Kahvi /tee
» Vodka tai viini (kuiva punaviini, 1pullo 4 hlölle)
Ilmoittaisitko varauksen yhteydessä haluamasi lämminruokavaihtoehdon.

Matkan peruutusehdot
Jos peruutus tapahtuu viimeistään 30 vrk ennen matkaa, veloitamme toimistokuluina 20€/hlö.
Jos peruutus tapahtuu 29–14 vrk ennen matkaa, veloitamme peruutuskuluina 50 % matkan hinnasta. Jos peruutus
tapahtuu myöhemmin kuin 13 vrk ennen matkaa, veloitamme koko matkan hinnan.
Jos viisumi on mennyt käsittelyyn, niin viisumista ei tule palautusta.
Muilta osin noudatamme matkalla yleisiä pakettimatkaehtoja, jotka saatavana toimistostamme.
Outokummun Matkailu Oy on rekisteröitynyt Kilpailu-ja kuluttajavirastoon matkanjärjestäjäksi ja toimittanut
Kilpailu-ja kuluttajaviraston vaatiman vakuuden.
Kehotamme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen tekemistä matkalle. Sairaustapauksessa peruutuskuluista
voi anoa korvausta lääkärintodistuksella vakuutusyhtiön kautta niiltä osin mitä matkanjärjestäjä ei palauta.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Outokummun Matkailu Oy

