Valjakkoajojen MM-kisat, Ranska, Pau 21.-26.10.2020
Kenttäratsastuksen 5* -kisat, Ranska, Pau 22.-25.10.2020
Tervetuloa yhteiselle kisamatkalle 21.-27.10.2020
Tervetuloa yhteiselle porukkamatkalle kokemaan Paun Valjakkoajon MM-kisat ja Kenttäratsastuksen 5*-kilpailun. Ja samalla nauttimaan Ranskasta!
Jos saamme min. 15 henkilöä kokoon, meille on suunniteltu oman ryhmän miellyttävä kisaviikko.
Pääosissa tietysti kisojen seuraaminen ja varsinkin tuttujen osallistujien kannustaminen, mutta
tarjolla on myös retkipaketti (min. 10 osallistujaa) esim. kahtena eri iltapäivänä, jolloin emme
ole kisapaikalla. Retkipaketti sisältää yhtenä päivänä Pauhun tutustumisen oppaan johdolla sekä
toisena päivänä lounaan maaseudulla ja oppaan johdolla tutustumisen paikalliseen viinitilaan,
jossa viinitasting.
Lennot Air France (välilaskut CDG Pariisi)
21.10.2020 HELSINKI-PARIISI 9.25 - 11.30 ja PARIISI-PAU 13.00 - 14.35
27.10.2020 PAU-PARIISI 10.35 – 12.15 ja PARIISI-HELSINKI 15.10 – 19.00
Lentokenttäkuljetukset Paussa ovat mennen tullen järjestetty valmiiksi.
Majoitus 6 yötä
Hôtel de Gramont, Pau 3***
3 Place Gramont, PAU
https://hotel-gramont-pau.com/
Viihtyisä, tyyliltään perinteinen 3 tähden hotelli
Paun historiallisessa sydämessä lähellä Paun linnaa ja kuuluisaa köysirataa. Kuten ympäröivät 1700-luvun rakennukset, myös tämä hotelli on
suojellussa rakennuksessa. Huoneissa on puhelin, vedenkeitin, taulu-tv, Wi-Fi ja kylpyhuoneessa
hiustenkuivaaja. Mannermaisella buffet-aamiaisella seudun lähituotteita. Keskustasta pääset
kisapaikalle julkisilla, taksilla tai mahdollisilla kisakuljetuksilla. Kilpailupaikalle Domaine des Sers puistoon kulkevat keskustasta bussit 10 ja 16 Pau Bosquet’n pysäkiltä, jonne hotellista matkaa
800 m.
Hotelli on valittu vanhasta keskustasta, jotta kisapäivien jälkeen olisi helppo viettää aikaa kaupungilla nähtävyyksissä, ostoksilla ja ravintoloissa porukalla tai erikseen. Iltaisin ravintolat vain
kävelymatkan päässä. Välimatka hotellin ja kisapaikan välillä on 6,5 km.
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Matkaohjelmaehdotus (ohjelma varmistuu, kun molemmat kisaohjelmat on saatu)
21.10. keskiviikko│matkapäivä, Valjakkokisat alkavat
Bussi (ilman opasta) vastassa lentokentällä ja vie ryhmän hotellille.
Huom. lisämaksullisena mahdollisuutena lentokenttäkuljetuksen yhteyteen Paun opastettu kierros, jos ei häiritse kisaohjelmaa. Tarkennetaan kisaohjelman varmistuttua.
Tulo Pau-Pyrénéesin lentokentälle, jossa englantia puhuva opas sekä bussi ovat ryhmää vastassa. Opastettu kierros Paussa. Pau on Pyreneitten helmi, josta kirjailija Alphonse de Lamartine on sanonut: ”Paun seudulta löytyvät maailman kauneimmat sisämaamaisemat, Napolista kauneimmat merimaisemat”. Pau on mielenkiintoinen sekoitus keskiaikaisia kortteleita ja keskustan
moderneja ostoskatuja. Pau on myös erään Ranskan merkittävimmän kuninkaan, Henri IV:n, syntymäpaikka, ja kaupungin ykkösnähtävyyksiin kuuluukin ehdottomasti kansallismuseona toimiva
Henrin syntymälinna. Muita mielenkiintoisia nähtävyyksiä ovat muun muassa Ruotsin kuningassuvun esi-isän, marsalkka Bernadotten kotimuseo sekä Haras National de Pau Gelos -hevossiittola.
Sitten majoittuminen hotelliin, Paun historialliseen keskustaan.
22.10. torstai│Valjakkokisat, Kenttäratsastuskisat alkavat
23.10. perjantai│Valjakkokisat, Kenttäratsastuskisat
Huom. lisämaksullisena vaihtoehtona viinitilavierailu ja lounas maalaiskylässä esim.
perjantaille, jos ei häiritse kisaohjelmaa. Tarkennetaan kisaohjelman varmistuttua.
Ajo hienoissa maisemissa Pyreneiden vuoristoa seurailevassa vehreissä maisemissa paikalliselle perhejohteiselle viinitilalle, jossa tuotetaan Jurançon-viiniä. Tila sijaitsee alueella, jota kutsutaan
Kahden Virran Väliksi (l'entre deux Gaves), koska
sitä rajaavat koillisessa Paun ja lounaassa Oloronin
virrat. Tilalla kasvaa viininjalkoja yhdeksän hehtaarin alalla, ja tuotannosta löytyy niin kuivia kuin makeita Jurançon-viinejä. Opastettu vierailu sekä
viininmaistajaiset.
Lounas pienen matkan päässä viinitilalta tyypillisessä ranskalaisessa ravintolassa Artiguelouven viehättävässä kylässä. Ravintola Kildara on lämminhenkinen perinteinen ravintola, jolla
on ihastuttava sijainti Pyreneiden laakson maaseudulla metsien,
viininviljelysten ja vuorten keskessä. Ravintolalla on myös baari
ja viihtyisä vehreä terassi kesäsäiden aterioille. Ruokalistalla on
perinteisiä ranskalaisia ja lounaisranskalaisia ruokalajeja, kuten
ankkaconfit, Bayonnen kinkku tai kalaa aamun torilta.
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24.10. lauantai│Valjakkokisat, Kenttäratsastuskisat
25.10. sunnuntai│Valjakkokisat, Kenttäratsastuskisat päättyvät, palkintojen jako
26.10. maanantai│ Valjakkokisat päättyvät, palkintojen jako
27.10. tiistai | matkapäivä
Matkapäivänä bussi (ilman opasta) tulee noutamaan ryhmän ja vie lentokentälle.

Tuire Suvanto
Valjakkoajourheilun Tuki ry.

ALUSTAVA TARJOUS
18.12.2019

Matkakohde

Ranska Pau

Matkan ajankohta

21. – 27. lokakuuta 2020

Matkan kokonaishinta 1090 € / hlö, kun ryhmässä on minimi 15 lähtijää
Matkan alustavaan hintaan sisältyy
• lennot Helsinki–Pariisi-Pau-Pariisi–Helsinki lentoveroineen
• hotellimajoitus 6 yötä jaetussa 2-hengen huoneessa buffet-aamiaisineen
• ohjelman mukaiset lentokenttäkuljetukset
• palvelu- ja toimistomaksut, kaupunkiverot
Lisämaksusta
• yhden hengen huone 325 €
• retkipaketti 232 €, joka sis. Paun kaupunkikierroksen englannin kielisen oppaan
johdolla sekä toisena päivänä lounaan maalaiskylässä ja viinitilavierailun engl. kielisen oppaan johdolla. Retkipaketin toteutuminen vaatii minimi 10 osallistujaa.
• ennakkoon varatut istumapaikat lennolle
• muut mahdolliset palvelut
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot.
Alustavan tarjouksen voimassaolo
Alustava tarjous on voimassa 30.1.2020 asti, jonka jälkeen matka vahvistetaan, jos ilmoittautuneita on min. 15. Lisämaksullinen retkipaketti vahvistetaan, jos ilmoittautuneita on min. 10. Matkan hinta on alustava, koska lentovarauksia ei ole tehty. Matkan
lopullinen hinta vahvistetaan, kun lisäpalvelut ja lento- ja majoitusvaraukset ovat vahvistettu.
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Ilmoittautumiset

Tuire Suvannolle huonekavereittain ja -tyypeittäin 30.1.2020
mennessä. Ilmoita samalla myös mahdolliset ruoka- tai muut rajoitteesi ja valitut lisäpalvelut.

Maksuehto

Ennakkomaksu 400 €, tulee helmikuussa.
Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua.

Hinnat perustuvat 18.11.2019 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteutuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 15.
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien
ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme
www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne.
Ystävällisin terveisin,
Marita Björkbom-Ristimäki
asiakkuuspäällikkö
+358 40 769 8746 | marita@kontiki.fi |
Kon-Tiki Tours, Linnankatu 13 a A 17, 20100 Turku

Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours
Fredrikinkatu 25 A 10 (2.krs), 00120 Helsinki
Tel. +358 (0)9 466 300
info@kontiki.fi | www.kontiki.fi

Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja
eri teemoilla ympäri maailmaa. Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja lintumatkat sekä kulttuuri- ja wellness-matkat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla. Senioriryhmiin erikoistunut MatkaSeniorit-klubi,
metsä- ja maatalouden erikoismatkoja tekevä Trio Travels sekä urheilumatkoihin erikoistunut Björk &
Boström ovat myös tuotemerkkejämme. Kon-Tiki palvelee yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja yhteistyössä valittujen medioiden kanssa.
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