RIL-Seniorit, Berliini-Dresden 27.3. – 1.4.2020
Alustava matkaohjelma
Berliini mielletään usein kiireiseksi miljoonametropoliksi, mutta nykyisin se on paljon muutakin. Olitpa sitten
historian, kulttuurin tai ostosten ystävä, Berliini tarjoaa sinulle monipuoliset mahdollisuudet lomanviettoosi.
Kaupunkikierroksella suomenkielisen oppaan johdolla näemme Berliinin tärkeimpiä nähtävyyksiä ja Potsdamin
retkellä vierailemme kuuluisassa Sanssoucin linnassa ja Dresdenistä teemme retken Königsteinin ritarilinnaan.
Kulttuurielämyksestä voimme matkallamme nauttia sekä Berliinissä että Dresdenissä oopperan ja baletin
siivittäminä.

Lentoaikataulu / Finnair:
27.3.2020
Helsinki – Berliini 07:30 – 08:30 AY1431
1.4.2020
Berliini – Helsinki 19:15 – 22:05 AY1436
Lentoaikataulu sitoumuksetta. Ajat ovat paikallisia aikoja. Saksassa kello on tunnin Suomen aikaa jäljessä.

Perjantai 27.3.
Suosittelemme saapumaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle 2 tuntia ennen koneen lähtöä. Lähtöselvityksen voi tehdä
etukäteen Finnairin verkkosivujen www.finnair.fi kautta aikaisintaan 36 tuntia ennen lähtöä. Lähtöselvityksen voi tehdä
käyttämällä lipussa kohdassa BOOKING REF: AMADEUS: varaustunnusta, joka on 6 merkkiä (saattaa sisältää sekä kirjaimia
että numeroita) ja sukunimeä kirjoitettuna siten kuin se on lippuun merkitty. Toinen vaihtoehto on syöttää sukunimen
lisäksi lipulla näkyvä ticket number, joka on 105-alkuinen numerosarja.
Istumapaikat lennolla määrittyvät lähtöselvityksen yhteydessä. Mikäli istumapaikka ei vastaa toiveita voi paikkaa yrittää
vaihtaa koneen paikkatilanteesta riippuen veloituksetta lähtöselvityksen yhteydessä (comfort-, exit- ja muista
erikoispaikoista lisämaksu). Lähtöselvityksen jälkeen mahdollinen ruuman menevä matkalaukku tulee jättää baggage drop
pisteeseen ja sen jälkeen on siirtyminen turvatarkastukseen.
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 56x45x25 cm.
Finnairin lennoilla on tarjolla maksullinen Sky Bistro -valikoima, josta asiakas voi ostaa mieleisensä välipalan. Kahvi- ja
teetarjoilu sekä Finnairin nimikkojuoma mustikkamehu ovat ilmaisia. Erikoisruokavaliotoiveita ei oteta vastaan.
Finnairin lento AY1431 lähtee Helsingistä klo 07:30 ja saapuu Berliinin Tegelin lentoasemalle klo 08:30, jossa
suomenkielinen oppaamme Mikael Merenmies on ryhmäämme vastassa RIL-Seniorit -kyltin kanssa. Lentokentältä
lähdemme suoraan opastetulle kaupunkikierrokselle Berliiniin. Kiertoajelulla saamme hyvän yleiskuvan Berliinistä ja sen
kehityksestä historian muutoksissa. Suosituimmat nähtävyydet kuten Gedächtnis-kirkko, kuuluisa KaDeWe-tavaratalo,
diplomaattikorttelit, uutta keskustaa, missä Potsdamin aukio edustaa muurien murtumisen jälkeistä uutta Berliiniä,
Checkpoint Charlie, Friedrichstrasse ostosmahdollisuuksineen, historiallinen Gendarmenmarkt-aukio, jolla sijaitsevat

kauniit tuomiokirkot, Konserttitalo, Nikolaiviertel-kortteli, Alexanderplatz ja Frenseher Turm -tv-torni, Berliinin
tuomiokirkko, Museuminsel-saari, Unter den Linden -bulevardi ja kaupungin symboli Brandenburgin portti ja
hallituskorttelit (ajoreitti sitoumuksetta, muutokset mahdollisia). Kaupunkikierroksen jälkeen yhteinen lounas paikallisessa
ravintolassa. Kuljetus Hollywood Media -hotelliin. Sisäänkirjoittautuminen. Ilta vapaa.

Lauantai 28.3.
Aamiainen hotellissa. Tämän päivän vierailukohteemme on Neues Museum (Uusi museo) Museosaarella. Neues Museum
avattiin 1859 ja se on aikansa kunnianhimoisimpia arkkitehtuurisaavutuksia Berliinissä. Museo vaurioitui pahoin toisen
maailmansodan lopulla ja se on ollut vuodesta 1997 yksi kaupungin suurimmista saneerauskohteista. Museo isännöi
egyptiläis- ja esihistoriallisia näyttelyitä ja sinne tullaan ennen kaikkea näkemään kuuluisa ja kiistelty maailman
kauneimmaksi naiseksi kutsutun egyptiläisen kuningatar Nefertitin rintakuva. Opastettu kierros kestää noin 1,5 tuntia ja
keskittyy kokoelmien merkittävimpiin osiin sekä rakennuksen upeaan arkkitehtuuriin.
Illalla lähdemme yhteiskuljetuksella hotellista nauttimaan Deutsche Operin Aida-oopperasta. Esitys alkaa klo 19:30.
Kokonaiskesto 3h 15 min. Esityksessä on yksi väliaika. Oopperan jälkeen kuljetus takaisin hotelliin.

Sunnuntai 29.3.
Aamiainen hotellissa. Lähdemme hotellista bussikuljetuksella Potsdamiin, joka on kaunis pieni kaupunki Berliinin kyljessä.
Brandenburg-Preussin kuninkaiden sekä myöhemmin Saksan keisareiden hallintokaupunkina toiminut Potsdam on
tunnettu hienoista linnoistaan, jotka puutarhoineen ja puistoineen kertovat kaupungin loisteliaasta menneisyydestä.
Potsdamin suosituimpia nähtävyyksiä ovat mm. Sanssoucin linna, jossa vierailemme, ja pittoreskit hollantilaiskorttelit.
Muita Potsdamin nähtävyyksiä ovat mm. Vanhakaupunki, Babelsbergin elokuvakaupunginosa sekä Glienicker Brücke -silta.
Yhteisen lounaan nautimme Potsdamin hollantilaiskorttelissa sijaitsevassa ravintola Zum Fliegenden Holländerissa, joka
tarjoaa saksalaista ruokaa kansainvälisillä vaikutteilla.

Maanantai 30.3.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus, jonka jälkeen matkamme jatkuu Dresdeniin (bussimatka n. 3h). Yhteinen 3ruokalajin lounas Dresdenissä paikallisessa Chiaveri-ravintolassa. Kuljetus hotelli Amedia Plazaan, jonne majoitumme.
Pienen virkistäytymistauon jälkeen lyhyt opastettu kävelykierros Dresdenin keskustassa ja käynti Frauenkirchessä. Illalla
ohjelmassamme on Semperoperan baletti Carmen, jonne siirrymme hotellista kävellen (matkaa noin 500 metriä).

Tiistai 31.3.
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähdemme bussikuljetuksella Königsteinin ritarilinnoitukseen noin tunnin ajomatkan
päähän Dresdenistä. Yhteinen lounas Königsteinissä ennen paluuta takaisin Dresdeniin. Iltapäivä vapaata aikaa. Illalla
nautimme yhteisen 3-ruokalajin läksiäisillallisen paikallisessa William-ravintolassa.

Keskiviikko 1.4.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Lähdemme Zwinger-palatsiin tutustumaan niin kutsuttuun vanhojen
mestareiden galleriaan. Opastettu kierros kestää noin 1,5 tuntia. Alte Meister -kokoelma on ainutlaatuinen laaja kokoelma

1400-1700 -lukujen maalareiden teoksia, joiden joukosta löytyy mm. Rafaelin Sikstiiniläismadonna, Giorginen Nukkuva
Venus sekä lukuisia Rubensin ja Rembrantin tunnettuja maalauksia. Gottfried Semperin suunnittelema Zwinger
rakennettiin alunperin 1800-luvulla ja uudelleen toisen maailmansodan jälkeen, jolloin se oli tuhoutunut Dresdenin
pommituksissa. Nykyään museossa käy vuosittain jopa puoli miljoonaa taiteen ystävää. Ennen kotimatkaa käymme vielä
maailman kauneimmaksi kutsutussa maitokaupassa. Tämä kuvakirjamainen maitokauppa on koristeltu kokonaan
käsinmaalatuin Villeroy & Bochin kaakelein. Koet täällä kokemuksen kaikilla aisteillasi. Paikkana se on visuaalisesti
henkeäsalpaava ja se antaa haju- ja makuaisteillesi aivan uusia kokemuksia. Kaupasta löytyy paikallisten maitotuotteiden
lisäksi myös viiniä sekä posliiniastioita. Iltapäivällä jatkamme bussilla Berliinin Tegelin lentoasemalle, josta Finnairin lento
AY1436 lähtee klo 19:15 ja saapuu Helsinkiin klo 22:05.
Suosittelemme kattavan matkavakuutuksen ottamista, tarkista vakuutusturvasi omasta vakuutusyhtiöstä.
Matkanjärjestäjä: OK-Matkat Oy
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Matkan toteutuminen edellyttää minimimäärää osallistujia.
Ohjelma edellyttää normaalia liikuntakykyä.

HOTELUT
Hollywood Media Hotel**** 27.-30.3.

Hotelli sijaitsee Kurfi.irstendammin ostoskadulla, n. 5 minuutin kävelymatkan päässä Uhlandstrassen
metroasemalta. Berliinin eläintarha sekä kuuluisa Savignyplatz-aukio ravintoloineen ovat n. 15 min
kävelymatkan päässä.
Osoite:
Puhelin:
Internet:

Kurfi.irstendamm 202, 10719 Berlin
+49 30 889 100
www.filmhotel.de

Huoneet:

Tilavat, ilmastoidut ja äänieristetyt huoneet mukavuuksin, kaapeli-tv ja minibaari. Huoneiden
sisustuksessa on käytetty esim. Hollywood-tähtien ja ohjaajien elämänkerta-aiheita ja julisteita.

Yleiset tilat: Buffet-aamiainen tarjoillaan Bel Air -aamiaisravintolassa. (allas-baarista saa pikkupurtavaa ja
eksoottisia cocktaileja, ja hotellikokonaisuuteen kuuluu 2 kumppaniravintolaa. Cleopatra' s
Spassa on suomalainen sauna ja höyrysauna, ja hierontahoitoon voi varata ajan. Asiakkaat
voivat käyttää myös hotellin solariumia ja pientä kuntosalia. Hotellissa on myös oma
elokuvateatteri.

Amedia Plaza Dresden**** 30.3.-1 .4.

Hotelli sijaitsee Neumarkt-aukiolla Dresdenin Vanhankaupungin sydämessä. Hotellissa yhdistyvät moderni ja
barokkityylinen muotoilu.
Osoite:
Internet:

JUdenhof 9, 01 067 Dresden
https://amediahotels.com/hotels/dresden/html

Huoneet:

Huoneissa on ilmastointi, taulu-tv, tallelokero, minibaari sekä teen/kahvin valmistusvälineet.
Kylpyhuoneissa suihku, hiustenkuivain, lattialämmitys, meikkipeili ja kylpytuotteita.

Yleiset tilat: Matkatavarasäilytys, 24h vastaanotto. Runsas ja monipuolinen aamiainen tarjoillaan viereisessä
Vapianon ravintolassa, jonne pääsee hotellin aulasta.

OK-MATKAT OY LTD
Fabianinkatu 4 B, 00130 Helsinki, Finland

PUH (09) 2510 2055
FAX (09) 2510 2022
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ryhmat@okmatkat.fi
www.okmatkat.fi
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RIL Seniorit
Berliini - Dresden 27.3.2020 - 1.4.2020
SAATE
Miksi OK-Matkat?
OK-Matkojen ryhmäpalveluilla on kokemusta ryhmämatkojen järjestämisestä jo yli 30 vuoden
ajalta. Uskomme vahvasti asiantuntevaan ja henkilökohtaiseen palveluun. Meillä ryhmämatkasi
rakentaa innostunut, osaava ja motivoitunut tiimi, jolla on erittäin vahva matkakohteiden
tuntemus. Voit siis huoletta kääntyä puoleemme ryhmämatkan suunnittelussa. Saat OK
Matkoista valmiin matkapaketin, jossa kaikki matkanne tarpeet on jo ennalta hoidettu
matkaohjelmaa myöten.
Kotimainen, kokenut matkanjärjestäjä
OK-Matkat on suomalainen vuonna 1982 perustettu perheyritys, joten meillä on pitkä kokemus
onnistuneiden matkojen eteen tehdystä työstä.
Luotettava valinta
OK-Matkat Oy Ltd on Kilpailu- ja kuluttajaviraston matkapalveluyhdistelmien tarjoajien
vakuusrekisterin jäsen. Olemme hankkineet lainsäädännössä edellytetyn suojan
odottamattomien tilanteiden varalta. Vakuutemme kattaa kaikki matkamme.
Toivon, että tarjouksemme miellyttää ja pääsemme jatkamaan yhteistyötä!
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Kari Lautso
kari.lautso@kolumbus.fi
0400 411 030

Anne Tuomista
anne.tuomisto@okmatkat.fi
09 2510 2060

TARJOUS2

RIL Seniorit, Berliini - Dresden

2.12.2019

Ajankohta

27.3.2020 - 1.4.2020

Matkan kesto

5 yötä, perjantai - keskiviikko

Ryhmän koko

25-35 henkilöä

Lentoaikataulu

27.3.2020 AY1431
Helsinki - Berliini
07:30-08:30
1.4.2020
AY1436
Berliini - Helsinki
19:15-22:05
Lentoaikataulu sitoumuksetta. Kellonajat ovat paikallisia aikoja.

Hotelli

Majoitukset:
Hollywood Media Hotel**** 27.-30.3.2020
KurfUrstendamm 202, 10719 Berlin
www.filmhotel.de
Hotelli sijaitsee KUrfurstendammin ostoskadulla, 5 minuutin
kävelymatkan päässä Uhlandstrassen metroasemalta. Berliinin
eläintarha sekä kuuluisa Savignyplatz-aukio ravintoloineen ovat 15
minuutin kävelymatkan päässä. Hotellissa on tilavat, ilmastoidut ja
äänieristetyt huoneet, joissa on kaapeli-tv ja minibaari. Hotellin teema
on tuttu filmimaailmasta. Hotellissa on oma elokuvateatteri.
Cleopatra' s Spassa on suomalainen sauna ja höyrysauna, ja
hierontahoitoon voi varata ajan. Hotellissa on lisäksi solarium ja pieni
kuntosali. Buffet aamiainen tarjoillaan Bel Air -ravintolassa. Callas
baarista voi ostaa pikkupurtavaa ja eksoottisia cocktaileja.
ja
Amedia Plaza Dresden**** 30.3.-1.4.2020
JUdenhof 9, 01067 Dresden
https://amediahotels.com/hotels/dresden.html
Hotelli sijaitsee Neumarkt-aukiolla Dresdenin Vanhankaupungin
sydämessä. Hotellissa yhdistyvät moderni ja barokkityylinen muotoilu.
Vastaanotto 24 h, matkatavarasäilytys. Huoneissa on ilmastointi,
taulu-tv, tallelokero, minibaari sekä teen/kahvin valmistusvälineet.
Kylpyhuoneissa on suihku, hiustenkuivain, lattialämmitys, meikkipeili ja
kylpytuotteita. Runsas ja monipuolinen aamiainen tarjoillaan viereisessä
Vapianon ravintolassa, jonne pääsee hotellin aulasta.
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Matkan hinta

25-29 henkilöä:
1495 euroa/henkilö/kahden hengen huone
1745 euroa/henkilö/yhden hengen huone
30-35 henkilöä:
1435 euroa/henkilö/kahden hengen huone
1 685 euroa/henkilö/yhden hengen huone
Hinnat ovat ryhmähintoja ja edellyttävät minimi 25 tai minimi 30 täysin
maksavan aikuisen ryhmää yhtenevin lento- ja majoitusjärjestelyin. Mikäli
matkustajamäärä jää alle, matkan hintaa tarkistetaan.

Hintaan sisältyy

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finnairin suorat reittilennot Helsinki-Berliini-Helsinki
turistiluokassa. Käsimatkatavaran (enintään 8 kg) lisäksi matkalle
voi maksutta ottaa mukaan yhden enintään 23 kg painavan
ruumaan menevän matkalaukun per matkustaja
Lentokenttäverot ja -maksut
3 yötä Berliinissä, 2 yötä Dresdenissä
Opastettu kaupunkikierros Berliinissä
Vierailu Uudessa museossa (Neues Museum)
Puolipäiväretki Potsdamiin, vierailu Sanssoucin linnassa
Königsteinin ritarilinna pääsylippuineen
Maitokauppa, Zwinger-palatsi ja Alte Meister
sisäänpääsylippuineen
5 aamiaista, 4x 3 ruokalajin lounas, 1x 3 ruokalajin illallinen
Ouomat eivät sisälly)
Ohjelman mukaiset bussikuljetukset
Suomenkielinen opas kaikilla kuljetuksilla ja retkillä.

Ooppera- ja balettiliput valitun kategorian mukaan lisämaksusta.
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Lisämaksusta

* Ooppera- ja balettiliput sisältäen tilaus- ja toimituskulut:
- Deutsche Oper 28.3. Aida-oopperan liput Kategoria 1, 160,50 €/hlö

(max 16 lippua)
- Deutsche Oper 28.3. Aida-oopperan liput Kategoria 11, 119,50 €/hlö
(max 16 lippua)
- Semperoper Dresden 30.3. Carmen-baletti liput Kategoria 1, 85,50 €/hlö
(max 30 lippua)
- Semperoper Dresden 31.3. Alcina liput Kategoria 1, 80,00 €/hlö (max 30
lippua)
* Etukäteen määritellyt istumapaikat lennoilla alkaen 35 euroa/henkilö
* Kotimaan liityntälennot
* Muut ateriat, ruokajuomat, retket, kuljetukset ja oppaan palvelut
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Olemme alustavasti varanneet ryhmällenne 35 lentopaikkaa tarjouksen
mukaisille lennoille sekä hotelleista 14 kahden hengen huonetta ja 3
yhden hengen huonetta.
Huom! Ooppera- ja balettilippuihin voi tehdä alustavan varauksen vain
lyhyeksi aikaa, noin viikoksi. Sen jälkeen liput tulee maksaa tai ne
peruuntuvat. Lippujen hintaa tai saatavuutta ei voida taata option
umpeutumisen jälkeen.

Hintaperuste

Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta perustuen 2.12.2019 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
lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen
päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä
hinnoittelunsa perustana.

Vastuullinen
matkanjärjestäjä

Tämän matkan matkapalveluyhdistelmän järjestäjänä toimii:
OK-MATKAT Oy Ltd
Fabianinkatu 4 B
00130 Helsinki, Finland
Matkaan sovelletaan yleisiä matkapakettiehtoja sekä tämän
ryhmämatkan lisä- ja erityisehtoja, jotka toimitamme varausvahvistuksen
yhteydessä.

Matkustusasiakirja

Matkalla tulee olla mukana joko voimassa oleva passi tai
poliisiviranomaisen myöntämä uudenmallinen kuvallinen henkilökortti.
Suosittelemme varmistamaan, että matkustajalla on voimassa oleva
matkavakuutus ja että vakuutus sisältää riittävän peruutusturvan.
Toivon, että tarjouksemme miellyttää ja pääsemme jatkamaan
yhteistyötä!

Ystävällisin terveisin,
Anne Tuomista
OI<-Matkat Oy Ltd

Liitteet

Ei liitteitä

Ehdot

Ryhmämatkan maksu- ja peruutusehdot toimitetaan mahdollisen
vahvistuksen yhteydessä.
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Sinulle tarjottu matkapalvelun yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302
tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia
matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. OK-MATKAT OY LTD on täysin
vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi
OK-MATl<AT OY LTD on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan
odottamattomien tilanteiden varalta. Vakuutemme kattaa kaikki
matkamme. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista
tärkeimmistä oikeuksista täältä.
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