
Leka Volley:n 

LENTOPALLON MM-KISAT BULGARIASSA  
Ti – Ti 11. – 18.09.2018 (8 pv) VARNA 
 

Matkaohjelma: 
Ti 11.09. Kuljetus oheisen bussiaikataulun mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle (saapuminen klo 15.00). 

Lento Helsinki – Burgas klo 17 – 20.05 (D8490). Bussikuljetus Burgasin lentoasemalta Varnan Kulta-
hietikolle (140km). Majoittuminen hotelliin Kultahietikon keskustassa lähellä rantaa.  

 

Ke 12.09. Aamiainen hotellissa. Lentopallon MM-kisat Varnan keskustassa sijaitsevassa Palace of Culture and 
Sports areenassa (matkaa hotellilta n. 15km).  

 

Vapaata lomailua. Kultahietikko sijaitsee Bulgariassa Mustanmeren rannalla. ja se on yksi Bulgarian 
rannikon tunnetuimmista ja pohjoisimmista lomakohteista. Kultahietikon tunnetuimpia nähtävyyk-
siä ovat pitkän rannan lisäksi Zlatni Piasatsin luonnonpuisto ja läheinen Varnan kaupunki (15km). 
Lähes neljä kilometriä pitkä kullankeltainen hiekkaranta on oiva kohde auringonottoon ja vesiurhei-
luun. 

 

 MM-ottelut klo 17 Iran – Puerto Rico ja klo 20.30 Kuuba – Puola.  
 

To 13.09. Aamiainen hotellissa. MM-ottelut klo 17.00 Puerto Rico – Puola ja klo 20.30 Iran-Bulgaria. 
 

Pe 14.09. Aamiainen hotellissa. MM-ottelut klo 17.00 Suomi-Kuuba ja klo 20.30 Bulgaria – Puerto Rico. 
 

La 15.09. Aamiainen hotellissa. MM-ottelut klo 17.00 Kuuba-Iran ja klo 20.30 Puola-Suomi. 
 

Su 16.09. Aamiainen hotellissa. MM-ottelut klo 17.00 Puerto Rico-Suomi ja klo 20.30 Kuuba-Bulgaria. 
 

Ma 17.09. Aamiainen hotellissa. MM-ottelut klo 17.00 Kuuba-Puerto Rico ja klo 20.30 Iran-Puola. 
 

Ti 18.09.  Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus puoleen päivään mennessä. Paluukuljetus Burgasin lento-
asemalle (saapuminen klo 19.00). Lento Burgas – Helsinki klo 20.50. – 23.40 (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) 

• Savo Volleyn edustaja mukana matkalla 

• Marginaalivero 
 

 

http://www.rantapallo.fi/bulgaria/


Lisämaksusta otteluliput:  

• Otteluliput Suomen peleihin. Lippujen hinnat selviävät vasta myöhemmin, kun lipunmyynti aukeaa. Lähe-
tämme  

• 1-h lisämaksu 150 €/7 yötä 
 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, tarjoilu lennoilla, ottelukuljetukset 
 

Maksuaikataulu + varaukset:  
Varaukset otetaan vastaan, ennakkolaskun 150€/hlö (maaliskuun alussa 2018). Loppumaksun aikataulu tiedotetaan 
myöhemmin, jolloin myös ottelulippuhinnat ovat saatavilla.  
 

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 
 

Hintasitoumus 
Tarjouksemme hinnat perustuvat tarjouksen päiväyspäivänä voimassaoleviin hinta- ja valuuttatietoihin. Va-
raamme oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla: valuuttakurs-
simuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet ja muuttuneet verot ja maksut. Tar-
jouksen hinta edellyttää esitetyn ryhmänkoon toteutumista. 
 

HUOM! Matkavakuutus 
Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista matkalle, koska tilausmatkaa koskevien peruutus-
ehtojemme mukaan viime hetken peruutuksen tapahtuessa (myös sairastapaukset) peruutusturva on haettava va-
kuutuksesta. Päällekkäisten vakuutusten välttämiseksi kannattaa tarkistaa mm. kotivakuutuksen sisältö ennen eril-
lisen matkavakuutuksen ottamista ja että siinä on myös peruutusturvaosa. 
 

Matkaehdot 
Matka on yhteysmyynnissä Matkatoimisto Saarikosken kanssa. Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen 
matkatoimistoyhdistyksen neuvottelemia valmismatkaehtoja sekä Matkatoimisto Saarikoski Oy:n lisä- ja erityiseh-
toja. Tällä matkalla käytämme ryhmämatkojen erityisehtojamme, jotka ovat nähtävillä Internet-osoitteessamme 
www.saarikoski.fi. Pyydettäessä lähetämme ne myös postitse.  
 

Vakuus  
Kuluttajaviraston matkatoimisto Saarikoski Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3485 MjMv, mikä antaa oikeuden 
järjestää ja välittää matkoja. 
 

Kaikkia tarkempia tietoja:  
kisaohjeita, matkatavarapakkausohjeita yms. yleisiä matkaohjeita toimitetaan myöhemmin. 
 
Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus. 
 

Bussireitti: Kuopio linja-autoasema klo 07.00  Leppävirta Unnukka klo 07.40  Varkaus matkakeskus klo 08.00 
 Mikkeli tori klo 09.45  Helsinki-Vantaa lentoasema n. klo 15.00. Lähtöpaikalla on hyvä olla 10min ennen ilmoi-
tettua lähtöaikaa. Bussi ajaa lähtöpaikan kautta vain mikäli sieltä on ilmoittautunut lähtijöitä.  
 
 
 

Ilmoittautumiset:   Matkaterveisin 
 

MIKKO KORVINEN   MATKA-MAINIO OY 

mikko.korvinen@lekavolley.fi  henna@matkamainio.fi 

puh. 050-5332599   www.matkamainio.fi 
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