
LENTOPALLON MM-KISAT BULGARIASSA  
La – La 08. – 15.09.2018 (8 pv) VARNA 
 

Matkaohjelma: 
La 08.09. Kuljetus oheisen bussiaikataulun mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle (saapuminen klo 16.00). 

Lento Helsinki – Burgas klo 18.05 – 21.10 (D8490). Bussikuljetus Burgasin lentoasemalta Varnan Kul-
tahietikolle (140km). Majoittuminen hotelliin Kultahietikon keskustassa lähellä rantaa.  

 

Su 09.09. Aamiainen hotellissa. Vapaata lomailua. Kultahietikko sijaitsee Bulgariassa Mustanmeren rannalla. ja 
se on yksi Bulgarian rannikon tunnetuimmista ja pohjoisimmista lomakohteista. Kultahietikon tun-
netuimpia nähtävyyksiä ovat pitkän rannan lisäksi Zlatni Piasatsin luonnonpuisto ja läheinen Varnan 
kaupunki (15km). Lähes neljä kilometriä pitkä kullankeltainen hiekkaranta on oiva kohde auringonot-
toon ja vesiurheiluun. 

 

Ma - Pe Aamiainen hotellissa. Lentopallon MM-kisat Varnan keskustassa sijaitsevassa Palace of Culture and 
Sports areenassa.  

 

La 15.09.  Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus puoleen päivään mennessä. Paluukuljetus Burgasin lento-
asemalle (saapuminen klo 20.00). Lento Burgas – Helsinki klo 21.55 – 00.45 (D8491). Paluukuljetus 
sunnuntain aamuyön aikana lähtöpaikoille. 
 

Hinta: 825 €/henkilö 
 

Hintaan sisältyy:  

• Bussimatkat em. ohjelman mukaan kotimaassa ja kohteessa em. ohjelman mukaan 

• Lennot em. vuoroilla Norwegianin suorilla reittilentovuoroilla, lentokenttäverot ja –maksut, lipunkirjoitus-
maksu, matkatavat (kirjattava 20kg, käsimatkatavara 10kg) 

• Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa 

• Aamiainen hotellissa (7) 

• Suomenkielinen kohdeapu paikalla menokuljetuksen aikana ja osan matkan ajasta 

• Marginaalivero 
Lisämaksusta otteluliput:  

• Otteluliput Suomen peleihin. Lippujen hinnat selviävät vasta otteluohjelman julkaisemisen jälkeen. Lähe-
tämme lippujen hintatiedot ennakkovaranneille automaattisesti. Suomen otteluita arviolta 3–4 kpl 

• 1-h lisämaksu 150 €/7 yötä 
 
Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, tarjoilu lennoilla, ottelukuljetukset 
 

Double Tree by Hilton Hotel Varna  
Golden Sands, Varna, 9007, Bulgaria, puh. +359-52-356 108. Tämä hotelli sijaitsee noin 700 metrin päässä Mus-
tanmeren rannasta ja noin 17 kilometrin päässä Palace of Culture and Sports-areenasta, joten sijainti on mitä mai-
nioin! Hotellista löytyy kaikki perusmukavuudet. Tarkemmat tiedot yllä olevan hotellilinkin takaa http://doublet-
ree3.hilton.com/en/hotels/bulgaria/doubletree-by-hilton-hotel-varna-golden-sands-VARGSDI/index.html 
 
Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus. 
 

Bussireitti: Siilinjärvi matkahuolto klo 07.30  Kuopio linja-autoasema klo 08.00  Leppävirta Unnukka klo 08.40 
 Varkaus matkakeskus klo 09.00  Mikkeli tori klo 10.45  Helsinki-Vantaa lentoasema n. klo 16.00. Lähtöpai-
kalla on hyvä olla 10min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Bussi ajaa lähtöpaikan kautta vain mikäli sieltä on ilmoittau-
tunut lähtijöitä.  
 

Matkaterveisin 

 
MATKA-MAINIO Oy 
Puh. 017 – 46 33 666 
henna@matkamainio.fi 
www.matkamainio.fi 
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