
 

Helsingin yrittäjänaisten matka GDANSKIIN 27.-31.3.2019   

    
 
Alustava matkaohjelma: 
 

27.3. keskiviikko 
Klo 07:45 Finnairin lento Helsingistä Gdanskiin. 
Klo 08:45 Saavumme Gdanskin lentoasemalle, jossa paikallinen suomenkielinen opas ja bussi 
 odottavat. Bussikuljetus yritysvierailulle Gdanskissa. Aamupäivän ohjelma tarkentuu 
 myöhemmin. Lounas, jonka jälkeen majoittuminen hotelliin. Tervetulojuomat hotellilla. 
   

     
 HOTELLI GDANSK BOUTIQUE ***** (paikallinen luokitus) 
 Hotel Gdańsk Boutique sijaitsee kunnostetussa 1700-luvun viljamakasiinissa ja 

modernissa merihenkisessä rakennuksessa. Gdańskin tyylikkäissä huoneissa on taulu-TV, 
satelliittikanavat, ilmainen internetyhteys, tallelokero, minibaari ja jääkaappi. Hotel 
Gdańsk Boutiquessa on ravintola, jossa on saatavilla erinomaisia perinteisiä 
puolalaisruokia ja kansainvälisiä erikoisuuksia sekä hotellin oma Brovarnia Gdańsk -
panimo, jossa asiakkaat voivat maistella laadukkaita palkittuja oluita. Hotelliin kuuluu 
myös kahvila. Hierontapalveluja ja muita spa-hoitoja on saatavilla lisämaksusta. Hotellin 
asiakkaat voivat käyttää saunaa ilmaiseksi. Vanhakaupunki on vain muutaman sadan 

metrin päässä.  
 

Tervetuloillallinen hotellissa. 
 
28.3. torstai  Vierailuja ja kävelykierros Gdanskissa    
 Aamiainen hotellissa. Aamupäivä varattu yritystapaamisiin. Bussi varattu 4 tunnin käyttöä 
 varten. 
 Lounas Gdanskissa, jonka jälkeen teemme opastetun kävelykierroksen Gdanskin    
 vanhan kaupungin keskustassa suomenkielisen oppaan johdolla. Kuulemme kaupungin 
 värikkäästä historiasta ja nykypäivästä. Kaupungin  historia alkaa jo vuodesta 997 ja 
 Danzig oli 1300-luvulla osa hansaliittoa. Vanhan kaupungin kauniita rakennuksia on 
 entisöity pieteetillä. Näemme myös Euroopan suurimman tiilikirkon, jonne kerrotaan 
 mahtuvan yli 20 000 sanankuulijaa. Ulica Dluga eli pääkatu, joka johtaa Dluga Torg–
 aukiolle, on kaupungin eittämätön keskus, ja erityisen hyvä tämä katu on aterioille tai 
 kakkukahveille. Näiden katujen lisäksi Stara Motlawa -kanaalin varrella on hyviä 
 ravintoloita ja kesäisin se on täynnä terasseja. Erityisesti kalaruoat ovat alueella hyviä ja 
 tietenkin tuoreita. Näkymät terasseilta ovat mukavat, ja Gdanskin hollantilaista 
 renessanssia edustavat rakennukset hivelevät silmiä. 
  

 
29.3. perjantai  Yrittäjätapaamisia 

Aamiainen.  Päivä aikaa omailla tapaamisille paikallisten yrittäjänaisten kanssa. Iltapäivä 
on vapaata aikaa Gdanskissa. Nyt on aikaa tutkia omin päin kaupunkia. Gdanskin suurin 
nähtävyys on monen mielestä telakka-alue, joka viimeistään 1980-luvun alussa tuli 
kuuluisaksi kaikkialla maailmassa. Täältä alkoivat viime vuosikymmenten lakot, joka teki 
Lech Walesasta kuuluisan ja lopulta presidentin.  
 
 



 

30.3. lauantai  Lisämaksullinen retki Malborgin linnaan 
Aamiainen hotellissa. Päivä vapaata aikaa verkostoitumiseen paikallisten yrittäjien kanssa. 
Mahdollisuus lähteä kokopäiväretkelle Malborkin linnaan, joka on Puolan suurin nähtävyys. 
Se on maailman suurin tiililinnoitus ja Euroopan suurin goottilainen linnoitus. Malborkin 
linna on Unescon maailmanperintöluettelossa. Saksalaisen ritarikunnan päälinna on 1200-
luvulta. Hitlerin valtakauden alussa Hitlerin nuorisojärjestöt tekivät pyhiinvaellusmatkoja 
linnaan. II maailmansodassa linnasta tuhoutui melkein puolet ja Marienburgin kaupunki 
liitettiin Puolaan. Vuonna 1959 sattunut tulipalo vahingoitti linnaa lisää. Vuodesta 1962 
linnaa on restauroitu ja Unescon maailmanperintöluetteloon linna valittiin vuonna 1997. 
Teemme kierroksen päälinnassa. Kierroksen jälkeen nautimme lounaan paikallisessa 
ravintolassa. Retken hinta 89 euroa/henkilö, edellyttää min. 10 henkilöä. Retkeen sisältyy 
bussikuljetukset, sisäänpääsy linnaan, opastettu kierros, lounas. 
 

Yhteinen läksiäisillallinen Gdanskin vanhassa kaupungissa. 
 
31.3. sunnuntai   
 Aamiaisen jälkeen kuljetus Gdanskin lentoasemalle. 
Klo 09:25 Lähtö Finnairin lennolla Helsinkiin, jonne saapuminen klo 12:30.    
 

 
Hinta: 20 matkustajaa  15 matkustajaan 
 720 euroa/henkilö/ 2h huoneessa 730 euroa/henkilö/2h huoneessa 
   
 10 matkustajaa 
 750 euroa/henkilö/ 2h huoneessa 
  
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 150 euroa. 
  
Hintaan sisältyy: 

- Finnairin lennot Helsinki-Gdansk-Helsinki 
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa 
- lentokenttäkuljetukset Gdanskissa 
- neljän yön majoitus mainitussa hotellissa 
- buffetaamiaiset hotellissa 
- bussin vuokra 4 tuntia keskiviikkona ja torstaina Gdanskissa 
- tervetulojuoma, kaksi lounasta sis. ruokajuomana vesi 
- tervetuloillallinen sis. 3 ruokalajia, vesi, kahvi/tee 
- läksiäisillallinen sis. 3 ruokalajia, vesi, lasi viiniä/olutta, kahvi/tee 
- suomenkielisen oppaan palvelut tulokuljetuksella ja kävelykierroksella  
- lentokenttämaksut, paikalliset verot, arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly: 
 -    Malborgin linnan retki, 89,- edellyttää vähintään 10 henkilöä 

- ruokajuomat 
- muut ruokailut 
- juomarahat 
- matkavakuutus ** suositellaan** 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää 
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat 
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-
aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista 
erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Matkaehdot tämän tiedoston lopussa. 
 

 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Pasilanraitio 9, Helsinki 
Puh. 050-354 3063/Jaana Sinisalo 
Kehräsaari A 212, Tampere 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
Puh. 0440 477 070 



 

RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT 1.7.2018 ALKAEN 
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen 
sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Resviaria Oy on täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Resviaria Oy on hankkinut suojan palauttaakseen 
suorittamasi maksut ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi sitä varalta, että 
yrityksestä tulee maksukyvytön.  
   
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja toukokuussa 2018 
allekirjoittamia yleisiä matkaehtoja. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu 
ottaen huomioon matkapaketteja koskevan direktiivin (EU2015/2302) ja lain pakottavat säännökset. Matkan 
erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja: 
 

ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT: 
Matka maksetaan kahdessa erässä: ennakkomaksu 200 euroa, kun olet saanut vahvistuksen osallistumisesta. 
Loppumaksu erääntyy 20.2.2019 mennessä. Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun. 
 
PERUUTUSEHDOT: 
- Mikäli matka peruutetaan 25.1. – 19.2.2019, veloitetaan varausmaksu 200 euroa/hlö + tilatut tapahtumaliput. 
- Mikäli matka peruutetaan 20.2. - 4.3.20419, veloitetaan 50 % matkan hinnasta/hlö+ tilatut tapahtumaliput. 
- Mikäli matka peruutetaan 5.3.2019 tai myöhemmin, veloitetaan 95 % matkan hinnasta/hlö+ tilatut 
tapahtumaliput. 
 

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden matkustajan seurue majoittuu samaan huoneeseen ja joku 
seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen 
johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä ryhmä 
voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, 
jolloin matkalle lähtevä ryhmä vastaa mahdollisista lisäkuluista.  
 
Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalla sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua 
matkaan siksi, ettei hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa 
passia tai viisumia, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.  
 
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. Matka ei sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme 
jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus  
oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman 
varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös 
vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos 
kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on 
rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön 
vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla). 
 

Matkustajalla on oikeus luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää matkalle 
osallistumista koskevat ehdot. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen 
muutoksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä yhteistyökumppanin veloittamat todelliset kulut.    
 

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, 
jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, 
vaikka kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä olosuhteita voivat olla esim. viranomaismääräykset, 
ilmatilarajoitukset, sotatoimet, luonnonkatastrofit. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin 
keskeytyminen voi olla kyseisiä syitä.     
 
Tietoa turvallisuustilanteesta saat ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi ja rokotuksista/ 
terveystilanteesta saat nettisivulta www.rokote.fi. 
 

MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI 
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää 
matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 20 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset 
matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille. 
Matkan toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. 
 

MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VAHINGOISTA 
Resviaria Oy järjestää vapaa-ajanmatkoja eikä ole vahingonkorvausvelvollinen liikeasioille välillisesti aiheutuvista 
ongelmista, jos esim. matkalta paluu myöhästyy. Matkanjärjestäjä ei ole korvausvelvollinen matkustajan itse 
matkaohjelmaan tekemistä muutoksista tai käyttämättömistä palveluista. 
 

KULJETUSYHTIÖN VASTUU 
Lentomatkat tehdään reittilennoilla. Kuljetusyhtiöt ovat vastuussa matkustajista kuljetuksen aikana 
kuljetusehtojensa edellyttämällä tavalla.  
 

MATKUSTAJAN REKLAMAATIOVELVOLLISUUS 
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän 
edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Matkustajan tulee kyetä näyttämään, että ilmoitus 



 

on tehty. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän 
suorituksessa olleeseen virheeseen. 
 

PASSI JA VIISUMIMÄÄRÄYKSET 
Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan matkanjärjestäjälle hyvissä ajoin ennen matkan alkua, mikäli hän ei ole 
Suomen kansalainen. Matkalle tarvitaan passi tai uuden mallinen henkilökortti.  
 

NAISPAIKAT 
Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneen lisämaksun, mikäli toista naispaikkalaista 
ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut naispaikkalainen peruuttaa matkansa. 
 
NIMENMUUTOKSET 
Pyydämme Teitä ystävällisesti tarkistamaan, että nimenne on kirjoitettu laskuun oikein, sillä lentolippuun tulostuu 
laskun mukainen nimi. Mahdollinen nimen korjaus on ilmoitettava viimeistään loppumaksun yhteydessä. 
Myöhemmistä ilmoituksista perimme nimenmuutoskuluina 100 euroa/henkilö sekä lentoyhtiön veloittamat kulut. 
 

MATKUSTAJATIEDOT 
Matkustajat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta matkustajatietoja tai anna etukäteistietoja 
matkalle osallistujista. Tietojen luovuttaminen ei jälkikäteenkään ole luvallista. Täten pyydämme Teitä itse 
vaihtamaan matkalla solmimienne tuttavuuksien kanssa yhteystietonne. 
 

MATKANJÄRJESTÄJÄSTÄ RIIPPUMATTOMIEN KUSTANNUSMUUTOSTEN VAIKUTUS MATKAN HINTAAN 
Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkan hintaa niissä tapauksissa, jos matkaohjelmaan ja hintaan 
sisältyvissä palveluissa tapahtuu matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
lentokustannusten muutokset, kohdemaan palvelujen hintojen muutokset tai vastaavat. Valuuttakurssitarkistus 
tehdään 6 viikkoa ennen matkan alkua kuluttajaviranomaisten antamien ohjeiden mukaan. 
 
ASIANTUNTIJAN VAIHTUMINEN  
Pidätämme oikeuden käyttää nimetyn asiantuntijan sijaan toista opasta pakottavassa tilanteessa, esim. nimetyn 
asiantuntijan ollessa estynyt sairastumisen tai muun vakavan syyn johdosta. Asiantuntijan vaihtuminen toiseen ei 
oikeuta vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai matkan peruuttamiseen kuluitta.  
 
 

RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT  
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 euroa/henkilö. 

 


