· Matkat · Matkat · Matkat · Matkat · Matkat · Matkat ·
TIEDONHALUISTEN SENIOREIDEN MATKAKERHO

30-vuotta senioreiden palveluksessa!
KESÄ 2018

SALTÖN ja FJÄLLBACKAN SAARISTOMAISEMAT
LÄNSI-RUOTSISSA 13.–18.5.
Ruotsin läntinen rannikko ja Bohuslääni on meille melko tuntematonta. Olemme saanet ihailla kauniita maisemia ruotsalaisissa
TV-sarjoissa. Nyt lähdemme omalla linja-autolla tutkimaan Saltön
kuvauspaikkoja ja kaunista saaristoa. Ohjelma, majoitus ****hotellissa, sisäänpääsyt, täyshoito, matkat ja suomalaisen matkaemännän palvelut ovat 885 € 2-hengen huoneessa. Olemme varanneet
myös 1-hengen huoneita. Varaukset 31.3. mennessä.
JUHANNUKSEN TAIKAA LIETTUAN
MERIMAISEMISSA 21.–26.6.
Lennämme Riikaan. Sieltä jatkamme matkaa Klaipedaan, jonne majoitumme. Pääkohteenamme on Kuurinkynnäs, dyynit,
upeat merimaisemat, pienet, kauniit kylät ja Nidan paikallinen
juhannusjuhla. Vierailemme myös kauniissa Palangan lomakaupungissa. Paluumatkalla me tutustumme Liepajaan eli Libauhun
ja Jurmalaan. Ohjelma, majoitukset **** hoteleissa, täyshoito,
sisäänpääsyt, täysihoito, matkan ja suomalaisen matkaemännän
palvelut ovat 1190 €. Varaukset 6.4. mennessä.
OOPPERAMATKA SAVONLINNAAN 20.–21.7.
Lähdemme perjantaina 20.7.matkaan reittiä Turku–Mikkeli–Savonlinna omalla tilausbussilla. Matkalla nautimme lounaan ja vierailemme mielenkiintoisissa kohteissa. Lauantaipäivän ohjelmassa
on tutustuminen Savonlinnaan ja sen ympäristöön ennen TIMO
MUSTAKALLIO -laulukilpailun loppuhuipentumaa sekä illan MADAMA BUTTERFLY -esitystä. Paluumatkalla nautimme tietenkin
mainiota Lemin särää. Majoittuminen Tanhuvaarassa. Kysy esitettä.

SYKSYN MATKAOHJELMASSA mm.
KÄVELYÄ KREIKASSA PELOPONESOKSELLA

syys–lokakuu

MILANO MUOTOILUN ja HERKKUJEN KAUPUNKI
Asiantuntija Markku Piri
9.–14.10.
OOPPERAMATKA OSLOON
asiantuntijana oopperan suomalainen laulaja

lokakuu

VÄLIMEREN AURINKOA MENTONISSA

5.–10.11.

NEW YORK, NEW YORK on suunnitteilla lokakuulle.

Tiedustelut ja esitteet:
Matkakerho puh. 050 522 4447/Irmelin Isokoski,
s.posti matkakerho@n-mk.fi Matkat ovat osa Naantalin
Matkakaupan seniorimatkatoimintaa.
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Moldovan-matkalle 13.–17.9.2018 jokunen paikka
Olympian Kaukomatkatoimisto järjestää Senioriopettaja-lehden
lukijamatkan Moldovaan, jossa ei vielä ole massaturismia. Maa sijaitsee Romanian ja Ukrainan välissä ja on Euroopan pienimpiä
maita. Historian saatossa maata ovat hallinneet roomalaiset, hunnit, bulgaarit, madjaarit ja Neuvostoliitto, jonka romahdettua maa
itsenäistyi 1991. Moldovan kautta kulkee tärkeä väylä Euroopan
ja Aasian välillä.
Matkalla majoitutaan pääkaupunki Chisinaussa neljä yötä
Radisson Blu Leogrand -hotellissa (****). Kaupunkikierroksella
tutustutaan pääkaupungin tärkeimpiin nähtävyyksiin: pääkatuun
hallintorakennuksineen, katedraalipuistoon, katedraaliin, riemukaareen ja Tapani III Suuren muistomerkiin.
Orcheiul Vechin kokopäivän retkellä tutustutaan arkeologisella
alueella luolaluostariin. Cricovassa käydään maan tunnetuimmissa
viinikellareissa ja päästään maistamaan viinejä.

13.9. Lento Helsingistä Istanbulin kautta Chisinauhun 13.25–20.40.
17.9. Paluu Chisinausta Istanbulin kautta Helsinkiin 10.20–18.05.
Matkan hinta on 1.190 euroa sisältää lento-, turistiverot ja
viranomaismaksut. Yhden hengen lisämaksu 160 euroa. Hintaan
kuuluvat reittilennot turistiluokassa, lentokenttäkuljetukset, majoitus kahden hengen huoneessa ohjelmassa mainitussa tai vastaavassa hotellissa, aamiaiset ja ohjelman mukaiset ateriat (2 lounasta ja 2 päivällistä ruokajuomineen), ohjelmassa mainitut retket
pääsymaksuineen ym.
Ilmoittautuminen ja maksut Olympian Kaukomatkatoimistoon
p. 09 696 2770 tai olympia@olympia.fi tai Olympian nettisivuilta
www.olympia.fi
Tarkemmat tiedot matkasta Senioriopettaja-lehden 1/2018 sivulta 30 tai OSJ:n verkkosivuilta kohdasta tapahtumat ja matkat/
ulkomaan matkat.
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