Friskis&Svettis Helsingin jäsenmatka Gotlantiin
25. – 28.7.2019
Maailmanperintökohteisiin kuuluva Visby lumoaa vanhoine
taloineen, nupukatuineen ja upeine puutarhoineen. Tutustutaan
Visbyn nähtävyyksiin ja käydään moikkaamassa F&S Visbyn väkeä!
Patikoidaan, juostaan, jumpataan, joogataan ja uidaan!
Tehdään myös retki karunkauniille Fårön saarelle,
halukkailla on mahdollisuus myös pyöräillä Fårössa.
Matkaohjelma
Torstai 25.7.
Lento Visbyhyn (1 h 20 min). Kuljetus hotellille ja majoittuminen huoneisiin.
Tervetuloillallinen.
Perjantai 26.7.
F&S:n tapaan halukkaat pääsevät jo ennen aamiaista pienelle aamulenkille.
Hotellin ulkouima-allas kutsuu pulahtamaan. Aamiaisen jälkeen lähtö Visbyn
kaupunkipatikalle. Vanhan hansakaupungin mutkittelevat kujat, 200 keskiaikaista
taloa, upeat rauniokirkot ja mahtava rengasmuuri lumoavat. Käydään myös
tutustumassa F&S Visbyn tiloihin ja väkeen! Illalla mahdollisuuksien mukaan
puistojumppa tai krossi tai muuta hauskaa liikuntaa Almedalenin puistossa meren
äärellä. Iltauinti meressä kruunaa liikunnallisen päivän.
Lauantai 27.7.
Aamujooga uima-allasalueella (säävaraus). Aamiaisen jälkeen lähtö retkelle Fårön
saarelle Gotlannin pohjoispuolelle. Visbystä ajomatkaa Fårön lauttasatamaan on
noin 55 km. Upeat hiekkarannat, karut maisemat ja näyttävät
kalkkikivimuodostelmat, raukit, ovat näkemisen arvoiset. Fårön saari tunnetaan
edesmenneen elokuvaohjaaja Ingmar Bergmanin kotipaikkana. Hänen hautansa
on Fårön kirkon luona. Halukkailla on mahdollisuus tehdä yhteinen pyörälenkki
upeissa maisemissa, lisätietoa pyöräilyretkestä on tulossa myöhemmin.
Yhteinen piknik-lounas retkipäivän aikana. Vapaa ilta Visbyssä. F&S:n ohjaajat
järjestävät mahdollisuuksien mukaan omaa liikuntaohjelmaa ennen kuin vanhan
kaupungin tunnelmalliset terassiravintolat kutsuvat. 😊
Sunnuntai 28.7.
Aamulenkki ja aamujooga ennen aamiaista. Päivä on vapaa omalle ohjelmalle, esim.
F&S Visbyn tunneille osallistumiseen – tai mitä kivaa yhteistä nyt keksitäänkään!
Iltapäivällä kuljetus lentokentälle.
***
Lentoaikataulu, Braathens
25.7. TF3904 Helsinki – Visby 16.25 – 16.45
28.7. TF3905 Visby – Helsinki 15.50 – 18.10
Hotelli: Scandic Visby ***
Kodikas hotelli sijaitsee satamaa vastapäätä, noin 10 min.
kävelymatkan päässä Visbyn keskiaikaisesta keskustasta.
Hotellissa on kaksi ravintolaa, kuntosali, sauna, ulkouima-allas
sekä lämmitetty poreallas. 214 kauniisti sisustettua huonetta, joissa kylpyhuone, TV,
jääkaappi ja hiustenkuivaaja.

Käännä!

Matkan hinta: 698 €
Hintaan sisältyy
* reittilennot turistiluokassa
* majoitus kahden hengen huoneessa
* ohjelman mukaiset kuljetukset ja ateriat
(3 x aamiainen, 1 x illallinen, 1 x piknik-lounas)
Lisämaksusta
* yhden hengen huone 280 €
Varaukset 25.3. mennessä
Lomalinja / Mallu: marja-liisa.huttunen@lomalinja.fi, 050 421 3333
Kerro matkavarauksen yhteydessä mahdollinen huonekaveritoiveesi.
Matkalle osallistuminen edellyttää voimassaolevaa
F&S Helsingin jäsenyyttä. Matkan toteutuminen edellyttää
vähintään 25 matkustajaa.
Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai virallinen henkilökortti.
Maksu- ja peruutusehdot
Ennakkomaksu 100 €/hlö 14 vrk varauksesta (kuitenkin viim. 25.3.)
Loppumaksu 35 vrk ennen matkaa.
Mikäli matkustaa peruuttaa matkansa
- viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokulu 100 eur/hlö
- 59-36 vrk ennen matkan alkua, pidätetään varausmaksu
- 35-15 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan hinnasta
- 14 vrk tai vähemmän ennen matkan alkua, pidätetään 95 % matkan hinnasta
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Lomalinja Oy Holiday Tours Ltd, joka on
asettanut vakuuden Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon (KKV).
Matkoja on myynnissä rajoitettu määrä. Matkojen tiedot ja hinta perustuvat tämän
hetken tilanteeseen ja voivat muuttua. Ajantasaiset tiedot, hinta ja saatavuus ovat
aina saatavissa toimistostamme. Matkan varaushetkellä vallitseva matkan sisältö,
hinta ja matkaehdot muodostuvat osaksi matkasopimusta, joten kehotamme
tutustumaan niihin huolellisesti. Tarvittaessa annamme mielellämme lisätietoja.
Matkaan sovelletaan matkan varaushetkellä voimassa olevia Lomalinjan
matkaehtoja (yhdistelmä Yleisiä matkapakettiehtoja (YME)
ja Lomalinjan lisä- ja erityisehtoja).
Kehotamme hankkimaan matkustajavakuutuksen jo matkavarauksen yhteydessä.
Tarkistakaa, että vakuutusturva on riittävä ja kattaa yllättävät sairastumiset ja
tapaturmat sekä mahdollisen sairaskuljetuksen Suomeen.
LOMALINJA OY
Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki
lomalinja.fi

