PIKKUJOULUMATKAT VIIPURIIN
24.–25.11. la-su ja 8.-9.12. la-su
Hinta 125 €/hlö
AIKATAULU
lauantai

omalla viisumilla, viisumin hinta 85€
+ palvelumaksu 10€ / tilaus

klo 06.00
klo 06.30
klo 06.45
klo 06.50
klo 07.10
klo 07.40
klo 08.30
klo 09.00

Outokumpu linja-autoasema
Ylämylly, Shell
Joensuu, Siltakatu 12
Joensuu, Matkahuolto
Honkavaara Gulf
Tolosenmäki Neste as
Pivanka
Parikkala linja-autoasema
Liikennöitsijä ESA KINNUNEN puh. 040 522 4190

Saapuminen Viipuriin iltapäivällä, majoittuminen hotelleihin klo 14.00 jälkeen.
Iltapäivä omatoimista vapaata.
Pikkujouluillallinen ja kansantanssiyhtye Vereskin ohjelmaa ravintola Espilässä.
sunnuntai

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00. Ostosvapaata klo 13.00
saakka, jolloin lähtö kotimatkalle. Paluumatkalla poiketaan tax free- myymälässä.
Viipurissa käydään tavaratalo Karusellissa tai vastaavassa sekä Talikkalan torilla.

Hintaan sisältyy
-

bussikuljetus Viipuriin ja takaisin
majoitus kahden hengen huoneissa aamiaisella
illallinen ja ohjelma ravintola Espilässä

-

yhden hengen huone 40 € Victorissa
Juniorisuite kahdelle 15 €/hlö
Juniorisuite kolmelle 10 €/hlö

-

passi (passin pitää olla voim. 6 kk matkan jälkeen)
todistus matkavakuutuksesta
1 passivalokuva (alle 6 kk vanha)
viisumilomake täytettynä

Lisämaksusta

Viisumiin

Omalla viisumilla matkustavilta tarvitsemme syntymäajan ja passin numeron.
Matkavakuutus on pakollinen viisumia varten, vakuutuksen voi tehdä toimistostamme. Hinnat alk. 20€.

Ravintola Espilä on Viipurin parhaita ruokaravintoloita. Elegantti uudisrakennus avasi ovensa 2016 entiseen
Torkkelin puistoon (nyk. Leninin puisto) aivan Viipurin sydämessä. Ravintolan nimi, sekä sijainti Torkkelin puistossa ja
myös ravintolan ulkomuoto näyttää samalta kuin ennen sotia. Espilä oli suomalaisen Viipurin suosikkiravintoloita,
joka kuitenkin tuhoutui sodassa.Ravintola muistuttaa kevyellä lasiikkunoilla katetulla ulkomuodollaan Helsingin
Esplanadin puiston Kappeli-ravintolaa.
Espilässä on noin 200 asiakaspaikkaa ja ravintolasta avautuu kauniit maisemat ympäröivään Torkkelinpuistoon.
Ravintola Espilän pikkujoulumenu
Rosollia anjoviksen ja punajuurijäädykkeen kera
Savukalaa – makrillia, silliä, taimenta
Katajanmarjoilla maustettua karjalanpaistia
Tyrnimarjahyytelö, piparkakku
Mineraalivesi
Glögi
Vodkasnapsi
Ilmoittaisitteko varauksen yhteydessä mahdolliset
erikoisruokavaliot.
Peruutusehdot
Jos peruutus tapahtuu viimeistään 30 vrk ennen matkaa, veloitamme toimistokuluina 20€.
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

puh. 0440 123 642
myynti@outokummunmatkailu.fi
www.outokummunmatkailu.fi

