Isoon Omenaan - NEW YORKIIN 7. -13.10.2018

Unohtumaton matka "Isoon Omenaan " New Yorkiin, joka on yksi maailman
mielenkiintoisimmista matkakohteista. Mahtavan kaupungin eri kaupunginosat
Manhattan, Queens, Bronx ja Brooklyn tarjoavat kukin oman tunnelmansa. Aina sieltä
löytää jotain uutta, siksi sinne on mukava myös palata uudelleen. New Yorkissa on aina sesonki ja aina
tapahtuu. Kuumeisesta, aktiivisesta miljoonakaupungista löydät korkeimmat pilvenpiirtäjät,
parhaimmin varustetut tavaratalot, ainutlaatuisen kokoelman museoita ja nähtävyyksiä sekä upeita
urheilutapahtumia. Tervetuloa mukaan Isoon Omenaan!
Alustava matkaohjelma:
7.10. sunnuntai
Klo 13.30
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lähtöselvitys.
Klo 15.35
Lähtö Icelandairin reittilennolla Reykjavikiin, jonne saavumme klo 16.00. Koneenvaihto ja
lyhyt jaloittelutauko. Lentoaika 3 tuntia 25 minuuttia.
Klo 17.00
Jatkolento New Yorkiin. Lentoaika 6 tuntia.
Klo 19.00
Saavumme New Yorkin JFK:n lentoasemalle. Bussikuljetus hotelliin ja
majoittuminen.

Hotel Comfort Inn Midtown West **** (paikallinen luokitus)
548 West 48 th Street between 10th & 11th Avenue, New York, NY 10036
Comfort Inn Midtown West on uusi hotelli Hell's Kitchenin kaupunginosassa. Lähellä on
useita ravintoloita ja kävelymatkan päässä on useita nähtävyyksiä, kuten Times Square,
Broadway sekä Empire State Building. Hotellista on kävelymatka Central Parkiin,
viidennen Avenuen kauppoihin sekä Rockefeller Centeriin. Aamiainen tarjoillaan hotellin
alakerrassa. Huoneissa on taulu-TV, WiFi, ilmastointi, vedenkeitin, silitysrauta- ja lauta
sekä hiustenkuivaaja. http://www.comfortinnmidtownny.com/
8.10. maanantai
Kolumbuksen päivän paraati
Aamiainen hotellissa. Matkanjohtajan johdolla kartoitamme Manhattanin nähtävyyksiä ja
voimme mennä yhdessä esim. Empire State Buildingiin tai Top of the Rocks’ iin.
Katsomme myös kartan kanssa, miten eri nähtävyyksiin parhaiten pääsee. Matkanjohtaja
myös neuvoo metron käytössä.
Amerikka on paraatien luvattu maa. Tänään on mahdollista lähteä seuraamaan perinteistä
amerikkalaista paraatia Kolumbuksen päivän kunniaksi. Paraati kunnioittaa
italialaisamerikkalaista kulttuuria. Paraati kulkee 5. Avenueta 44. kadulta 72. kadulle ja
marssijoita on peräti 35 tuhatta vetäen miljoonayleisön katujen varsille.
Mahdollisuus musikaaliin tai konsertteihin.
9.10. tiistai
Klo 9.00

Kaupunkikiertoajelu
Aamiainen hotellissa.
Tapaamme oppaamme hotellissa ja lähdemme bussilla opastetulle kaupunki-

kierrokselle. Reitti suuntautuu kohti Ylä-Manhattania ja sen varrelle jäävät aluksi Lincoln
Center oopperoineen ja teattereineen, vihreä Central Park tyylikkäine asuinkortteleineen,
keskeneräinen "maailman suurin goottilainen katedraali" St John the Divine.
Harlem on Yhdysvaltain suurin mustien asuttama alue, eräänlainen kaupunki
kaupungissa omine ominaispiirteineen ja sosiaalisine ongelmineen. Harlemin
kultakausi oli iloinen 20-luku, jolloin Cotton Clubissa juotiin viskiä teekupeista ja
kuunneltiin jazzia. Vanhoista klubeista on jäljellä enää Apollo-teatteri, jonka amatööriilloista tulevat kuuluisuudet edelleen hakevat ponnahduslautaa menestykselleen.
Harlemista alkaa myös Fifth Avenue, joka kulkunsa aikana muuttaa ulkonäköään ja
ilmettään äärimmäisyydestä toiseen. Reittimme varrelle jää Central Parkin itäreuna ja ns.
Museum Mile, jolla sijaitsevat maailman tärkeimpiin kuuluvat museot. Edelleen ns.
Millionaires' Row, jota reunustavat vuosisadan vaihteen teollisuusmagnaattien palatsit ja
tyylikkäät hotellit. Jatkamme edelleen SoHon, Greenwich Villagen, Little Italyn ja
Chinatownin kautta kohti Manhattanin eteläkärkeä. Näemme täällä ”Ground Zeron”,
jossa 11.9.2001 saakka kohosivat World Trade Centerin kaksoistornit. Näemme myös
lyhyen Wall Streetin, joka on edelleen finanssimaailman tärkein katu pankkeineen,
pörsseineen ja vakuutusyhtiöiden päärakennuksineen. Kierroksen
päätteeksi nautimme lounaan. Paluu hotelliin omatoimisesti.
Iltapäivä on vapaata.
Mahdollisuus musikaaliin tai konsertteihin.
10.10. keskiviikko
Lisämaksullinen retki MoMaan
Aamiainen hotellissa. Tänään on mahdollista lähteä lisämaksulliselle retkelle MoMan
taidemuseoon. Kävelemme hotellista ja teemme kierroksen omaan tahtiin.
Kierroksen jälkeen nautimme soppalounaan. Retken hinta 55,-/hlö. Retki varataan ja
maksetaan jo Suomessa.
MoMan taidemuseo perustettiin jo 1929 Manhattanille. MoMan nykyiset rakennukset
avattiin yleisölle vuonna 1939 ja restauroinnin jälkeen uudelleen avattiin 2004. Kokoelmat
jakautuu seitsemään eri osastoon: arkkitehtuuri ja muotoilu, piirustukset, elokuvat,
media, valokuvaus, maalaustaide ja kuvanveisto sekä grafiikka ja kirjankuvitus.
Mahdollisuus musikaaliin tai konsertteihin.
11.10. torstai
Vapaa päivä
Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä New Yorkissa. Aikaa tutustua omatoimisesti New
Yorkiin, vaikkapa katsella näyteikkunoita ja tunnelmoida ihmisvilinässä.
Time Square on täynnä kauppoja ja ravintoloita, jotka houkuttelevat tarjouksillaan.
Taiteen ystävät voivat vierailla pittsburgilaisen kivihiili- ja teräsmiljonääri Henry Clay
Frickin (1849 -1919) entisessä palatsissa, jossa on The Fricks Collection. Talo
rakennettiin vuosina 1913 -14 amerikkalaisen arkkitehdin Thomas Hastingsin piirustusten
mukaan ja suunnittelija halusi jäljitellä eurooppalaista 1700-luvun asuntoarkkitehtuuria.
Huoneratkaisuiltaan rakennus muistuttaa vastaavan ajankohdan englantilaisia ja
ranskalaisia interiöörejä. Mr Frick määräsi jälkisäädöksessään talon ja neljänkymmenen
vuoden aikana keräämänsä taideteokset perustamalleen säätiölle. Teokset pyritään
pitämään esillä niin, että vierailija tuntisi edelleenkin olevansa Mr. Frickin yksityiskodissa.

Vapauden Patsaan näkee parhaiten Staten Islandin työmatkalautalta. Ilmainen lautta
lähtee Manhattanin eteläkärjestä ja ajaa menomatkalla Vapauden patsaan ohi. Tämä 93
metrinen maailmanperintökohde, Statue of Liberty täytti 121 vuotta. Muita
mielenkiintoisia käyntikohteita ovat mm. The Metropolitan Museum of Art, Empire State
Building, Top of The Rock ja Central Parkin eläintarha. Kuuluisa Macy’s tavaratalo on
paikka, josta varmasti löytyy jokaiselle jotakin.
12.10. perjantai
Retki Brooklyniin ja kotiin
Aamiainen hotellissa. Nautimme rauhallisesta aamupäivästä.
Huoneiden luovutus klo 11.00.
Klo 15.00
Otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme bussilla opastetulle kierrokselle Brooklyniin.
Ajamme pitkin Brooklyn Bridge -siltaa, joka on yksi New Yorkin kuvatuimpia kohteita.
Brooklyn on värikkäin New Yorkin viidestä kaupunginosasta 2,5 miljoonalla asukkaallaan.
1600-luvulla Brooklynin asuttivat ensin hollantilaiset ja sen jälkeen britit. 1800-luvulla
Brooklynistä kehittyi maailman ensimmäinen moderni esikaupunki ja siellä on
samanlainen ruutukaava kuin Manhattanilla. Täältä löytyy sekä omakotitaloja että kerrosja rivitaloja ja se on etnisesti hyvin monimuotoinen. Täältä löytyy myös yksi Yhdysvaltain
suurimmista museoista Brooklyn Museum ja NBA-koripallojoukkue Brooklyn Nets.

Klo 20.40

Kierroksemme päättyy lentoasemalle n. klo 18.
Lähtö Icelandairin reittilennolla Reykjavikiin.

13.10. lauantai
Klo 06.15
Saavumme Reykjavikiin, jossa jaloittelutauko ja koneenvaihto.
Klo 07.30
Jatkolento Helsinkiin, jonne saavumme klo 13.50 monta kokemusta rikkaampana.

Hinta:

1.795 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 680 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Icelandairin reittilennot turistiluokassa
- verot ja viranomaismaksut
- lentokenttäkuljetukset kohteessa
- 5 yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- laukunkanto hotellissa
- ilmainen WiFi hotellissa
- opastettu kaupunkikiertoajelu
- opastettu lähtöpäivän retki Brooklyniin
- yksi lounas
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan
Hintaan ei sisälly:
- lisämaksullinen retki MoMa -museoon 55,-/hlö sis. sisäänpääsyn ja keittolounaan
- ruokajuomat
- juomarahat
- ESTA -maahantulolupa n. 14 USD
- matkavakuutus **suositellaan**

Varaamme saatavuuden mukaan lippuja Metropolitan-oopperaan, musikaaleihin
ja urheilutapahtumiin.
Nähtävyyksiä varten kannattaa hankkia New York Pass joko kahdeksi tai
kolmeksi päiväksi. Kahden päivän passin hinta on 119 USD ja kolmen päivän 189
USD (v. 2017 hinnat). Passi sisältää sisäänpääsyn 90 nähtävyyteen, sillä saa
tarjouksia kahviloihin ja ravintoloihin. Passin voi hankkia etukäteen netistä ja näin ei
tarvitse jonottaa lippuluukuille.

Matkaohjelma sitoumuksetta. Matkan hinta edellyttää minimiosallistujamäärän. Hinta on laskettu
15.11.2017 valuuttakurssien mukaan ja se tarkistetaan kuluttajaviranomaisten ohjeiden mukaan 6
viikkoa ennen lähtöä.

Matkalla tulee olla mukana voimassa oleva koneellisesti luettava passi. 12.1.2009 alkaen USA:han
matkustavan tulee anoa matkustuslupa sähköisesti. Jokaisen tulee täyttää ESTA (Electronic System for
Travel Authorisation) hakemus internetissä. Voitte halutessanne valtuuttaa matkatoimiston täyttämään
ESTA-lomakkeen internetissä puolestanne.

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
Puh. 0440 – 477 070
info@resviaria.com
www.resviaria.com
KKV 2107/06/MjMv

RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja heinäkuussa 2009
allekirjoittamia yleisiä valmismatkaehtoja, jotka ovat kokonaisuudessaan saatavilla toimistossamme. Matkan
erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja:
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
Matka maksetaan kahdessa erässä:
Varausmaksu 300 euroa suoritetaan pankkisiirron mukaisesti eräpäivään mennessä. Maksaessaan varausmaksun
asiakas hyväksyy matkan sopimusehdot. Näin syntyy molempia osapuolia sitova sopimus. Loppumaksu erääntyy
31.8.2018. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä.
PERUUTUSEHDOT:
Mikäli peruutus tapahtuu 2.7. mennessä, veloitetaan toimistokuluna 100 euroa/henkilö.
- Mikäli peruutus tapahtuu 3.7.- 5.9. veloitetaan varausmaksu 350 euroa/henkilö.
- Mikäli matka peruutetaan 6.9. – 20.9., veloitetaan 50 % matkan hinnasta.
- Mikäli matka peruutetaan 21.9. tai myöhemmin, peritään koko matkan hinta.
Näiden kulujen lisäksi peritään mahdolliset tilattujen konsertti/ooppera- tai urheilulippujen hinta.
MATKUSTAJAN PERUUTUSOIKEUDET:

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapaturma, hänellä on YVL:n 15§:n 1 mon. 3 kohdan ja yleisten
YVE:n 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka. Tämän valmismatkan erityisluonteen vuoksi sovellamme
kuitenkin tästä ehtokohdasta poikkeavia ehtoja. Sovellamme matkapakettiemme osalta valmismatkalain 15§:n 2
momenttia, jonka mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä toimistokulujen lisäksi ne maksut, jotka
majoitusliike tai muu palveluntuottaja perii matkanjärjestäjältä myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi.
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).
Varaamme oikeuden rajoittaa matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus Valmismatkalain 15§ 1 mom. 3 kohdan
perusteella, jos kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa matkanjärjestäjän
kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voida myydä toiselle matkan yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun
merkitykseltään vastaavan syyn takia.
Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta,
lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Tietoa
turvallisuustilanteesta saat ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi ja rokotuksista ja terveystilanteesta
saat THL:n nettisivuilta www.thl.fi.
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI
Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle
ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset matkustajan jo maksamat maksut palautetaan
peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille. Matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä
matkustajia.
OHJELMANMUUTOKSET
Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.
Resviaria Oy:llä on oikeus vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta
hinnanalennukseen tai korvaukseen.
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. 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. Passin tulee olla voimassa vähintään 3 kk matkan päättymisen jälkeen. Passin tulee olla
koneluettava. Suomen kansalaisen tulee hakea ESTA matkustuslupa Internetin kautta vähintään viikkoa ennen
matkaa.
MIES- JA NAISPAIKAT
Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneen lisämaksun, mikäli toista mies- tai
naispaikkalaista ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut mies- tai 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.
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, että 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.
Tämä valmismatka on Kuluttajaviraston valmismatkavakuuden piirissä ja vakuus on asetettu Suomessa.
RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 euroa/henkilö.
Yleiset valmismatkaehdot on kokonaisuudessaan saatavissa Internetistä.

