HIIHTOMATKA VUOKATTIIN 14.-18.2.2021

Alustava matkaohjelma:
14.02. sunnuntai
Kohti Vuokattia
Lähtö aamulla Helsingistä tilausbussilla kohti Vuokattia. Bussireitti menee Tampereen kautta,
ajomatka on 650 kilometriä. Matkalla pysähdymme lounas- ja kahvitauolle ja pidämme
tarvittavat jaloittelutauot. Saapuminen alkuillasta Vuokattiin ja majoittuminen neljäksi yöksi.
HOLIDAY CLUB KATINKULTA **** (paikallinen luokitus)

Holiday Club Katinkulta sijaitsee Vuokatin hiihtokeskuksessa. Vuokatin keskustaan on 2 km.
Hotellin spa- ja wellness-keskuksessa on suomalainen sauna, löylyluola ja roomalainen kylpylä
sekä sisä- ja ulkouima-altaita. Kylpylästä voi varata hieronta- ja kosmetologipalveluita
lisämaksusta. Hotellissa on ravintola, pizzeria ja baari. Huoneissa on kylpyhuone,
hiustenkuivain, kylpytakit, tv, talletus, kiinteä internetyhteys. Hotellihuoneet sijaitsevat
erillisessä hotellisiivessä, jossa on oma rauha. Huoneista on suora yhteys kylpylään,
ravintoloihin ja harrastuspaikkoihin. Hotellissa on NightCat yökerho. Yökerhossa on karaokea
tiistai-lauantai iltaisin.
Ennen illallista on mahdollista tehdä happihyppely hiihtokeskuksen alueella tai virkistyä hotellin
kylpyläalueella.
Puolihoitoillallinen noutopöydästä hotellin ravintolassa.

15. – 17.02. maanantai-keskiviikko
Aktiivilomaa Vuokatissa
Aamiainen päivittäin. Vuokatissa on 200 km hoidettua latuverkostoa. Maastohiihtoladuille
pääsee suoraan hotellilta. Vuokatin rinteisiin on lyhyt matka Katinkullasta ja matkan voi kulkea
ski bussilla. Laskettelukeskuksessa on 13 rinnettä, joista pisin on 1100 metriä. Hiihtoliput
lisämaksusta.
Katinkullassa on monipuoliset harrastetilat:
-

tennis ja sulkapallo, squash 10 €/kenttä/tunti, sis. välineet
kuntosali 5 €/henkilö/ kerta
keilailu 18 €/ rata/ tunti, sis. kengät ja pallot

Katinkulta tekee yhteistyötä alueen muiden yritysten kanssa, joten on mahdollista varata esim.
retkiä husky farmille tai lumikenkäretkelle.
Puolihoitoillallinen noutopöydästä hotellin ravintolassa kaikkina iltoina.

18.02. torstai
Kotia kohti
Aamiaisen jälkeen pakkaamme matkatavarat bussiin ja lähdemme kohti Tampereen kautta
kohti pääkaupunkiseutua. Matkalla pysähdymme lounas- ja kahvitauolle ja pidämme
tarvittavat verryttelytauot.

Hinta

vähintään 18 henkilöä
599 €/henkilö kahden hengen huoneessa, Helsingistä
569 €/henkilö kahden hengen huoneessa, Tampereelta
vähintään 15 henkilöä
645 €/henkilö kahden hengen huoneessa, Helsingistä
615 €/henkilö kahden hengen huoneessa, Tampereelta
Yhden hengen huoneen lisämaksu 140 euroa.

Hintaan sisältyy
-

tilausbussikuljetus Helsinki – Vuokatti – Helsinki
neljän yön majoitus Holiday Club Katinkullan hotellihuoneissa
kylpyläosaston käyttö
4 aamiaista ja 4 illallista. Ruokajuomana maito ja vesi.
2 lounasta ja 2 pullakahvia matkustuspäivinä
matkanjohtajan palvelut
arvonlisävero

Hintaan ei sisälly
- hissiliput, lasketteluvälineiden vuokra tai lisämaksulliset retket
- muut ateriat ja ruokajuomat kuin ohjelmassa mainittu
- matkavakuutus **aktiivilomilla pakollinen **

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin
käyttöä.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja.
Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään kuukautta ennen matkaa.
Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua
20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden
toteuttamismahdollisuudet ovat rajal
liset.
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