Gdanskin matka 9. - 13.6.2020
Tiistai 9.6.
Lähtö Pärnusta tilausbussilla klo 8.00 Riian lentokentälle, josta Air Balticin lento Gdanskiin klo
13.30 – 13.40 (aikaero -1h). Lentoaika 1 h 10 min. Lentokentältä tilausbussilla Gdanskin
keskustaan, majoittuminen Gryf-hotelliin (http://gryfgdansk.pl/en/), jonka jälkeen
lounastauko. Klo 17 kävelykierros Gdanskin viehättävässä vanhassa kaupungissa ja sen
keskiaikaisessa tunnelmassa vilkkailla kävelykaduilla. Gdanskissa sijaitsevat kuuluisat Marian,
Elisabethin ja pyhän Birgitan kirkot. Pyhän Marian kirkko on Euroopan suurin punatiilestä
muurattu goottilaistyylinen kirkko. Kierroksen jälkeen vapaata.
Keskiviikko 10.6.
Aamiaisen jälkeen kolmoiskaupunkikierros Gdansk, Gdynia ja Sopot
Kiertoajelu Gdanskissa. Sieltä ajetaan satamakaupunki Gdyniaan sekä kauniiseen ranta- ja
kylpyläkaupunki Sopotiin (n. 13 km Gdanskista). Sopotissa pieni kävelykierros. Lounas matkan
aikana. Hieman vapaata aikaa esim. kahvilla käymiseen ja kävelyyn Euroopan pisimmälle
puulaiturille Mololle. Halukkaat voivat jäädä vielä nauttimaan Sopotin ilmapiiristä ja palata
myöhemmin Gdanskiin paikallisjunalla.
Torstai 11.6.
Aamiaisen jälkeen lähdetään päiväretkelle Malborkiin n. 70 km Gdanskista kaakkoon ja
Sztutowoon. Malborkin Linna on valtava keskiaikainen puolustuslinna, joka on entisöity hienoon
kuntoon ja on nykyään Unescon maailmanperintölistassa. Tutustuminen mahtavaan ristiritarilinnamuseoon. Yhteinen lounas matkalla. Jatketaan n. 30 km Gdanskista itään sijaitsevaan Sztutowon
(Stutthof) keskitysleiriin. Illaksi palataan takaisin Gdanskiin.
Perjantai 12.6.
Aamiaisen jälkeen vieraillaan Solidaarisuusmuseon ”Roads to Freedom” -näyttelyssä. Työläisten
lakot alkoivat Gdanskin telakalta kesällä 1980. Syntyi Solidaarisuus-liike, mikä johti lopulta
kommunismin romahtamiseen Itä-Euroopassa. Kaikki varmasti muistavat uutiskuvat 80-luvulta
Gdanskin telakalta ja Lech Walesan. Yhteinen illallinen Gdanskissa lisämaksulla.
Lauantai, 13.6.
Aikaisen aamiaisen jälkeen vapaata. Klo 11.00 lähtö tilausbussilla lentokentälle. Air Balticin lento
Gdanskista Riikaan klo 14.40. Kentällä vastassa tilausbussi, Pärnuun saavutaan illalla n. klo 20
paikkeilla.
Hinta: 665 eur/hlö. Hinta on laskettu 25 osallistujan mukaan. Lopullinen hinta voi hieman poiketa
tästä. Hintaan sisältyvät edestakaiset lennot Riiasta Gdanskiin, kuljetus Pärnusta Riian lentokentälle
ja takaisin, 4 yötä jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisineen, kävelykierros Gdanskin
vanhassa kaupungissa, lentokenttäkuljetukset Gdanskissa, opastettu kolmoiskaupungin kierros
(Gdansk, Gdynia, Sopot), 8-9 tunnin päiväretki Malborkin linnaan ja Sztutowon keskitysleirille ja 2
lounasta retkipäivinä, vierailu Solidaarisuusmuseossa.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 140 eur/4 yötä! Kansallinen illallinen 35 eur/hlö.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Jalo Loma/Oy Jalo Ab. Ilmoittakaa meille, jos toivotte muutoksia
ohjelmaan, niin yritämme huomioida toivomuksianne.
Air Balticin lennot ryhmäehdoin: hinnassa lentokenttäverot ja matkustajamaksut, 1 x
matkalaukku à 20 kg / matkustaja. Ilmoittautuminen: anne@jalotours.com
Ennakkomaksu lennoista 80 eur /hlö 30.11.2019 mennessä:
Jalo Loma/Jalo Oy tilille FI89 1011 3000 2067 88 Viestikenttään: nimi/nimet ja Gdansk.
Peruutuksen sattuessa ennakkomaksua lennoista ei palauteta. Matkan loppumaksu 1.4.2020.

