
 

   
            
                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

METO Pohjois-Pohjanmaa     Tarjous /matkaehdotus   
Petri Törrönen  
petri.torronen@otso.fi       28.9.2018 
p. 040-7322 083 
  
METO Pohjois-Pohjanmaa opintomatka Tsekkeihin 14.-18.8.2019 
 
Kiittäen yhteydenotostanne. Tässä tarjouksemme/ matkaehdotus ammattimatkasta Tsekkeihin. 
Toivon, että ehdotus on kiinnostava ja auttaa matkan suunnittelussa. Matkaehdotus on alustava, jota 
olemme valmiit muokkaamaan toivomustenne ja aikataulunne mukaisesti.  
Tarjous on voimassa keskiviikkoon 31.10.20108 asti 
  
Tšekin 7,9 miljoonan hehtaarin maa-alasta metsää on kolmasosa. Tšekin metsät kuuluvat 
Euroopan tuottoisimpiin ja viime vuosikymmenien aikana sekä metsäala että puuston tilavuus ovat 
kasvaneet. Metsistä kolme neljäsosaa on talousmetsää.  Suurin osa metsistä on valtion 
omistuksessa.   
  
Lennot Finnair 
14.8.  AY 432    Oulu       klo 07:40 –  Helsinki klo 08:40     
          AY1221    Helsinki  klo 09:40 –  Praha    klo 10:50 
 
18.8.  AY1224  Praha      klo 19:30 –  Helsinki klo 22:35  
          AY 449   Helsinki   klo 23:50 –  Oulu      klo 00:50 
  
 
Hotellit ( tai vastaavat)  
14.-16.8. Hotel Galerie Roayle, Křižíkova 331/87, 186 00 Praha 8-Karlín, 
http://www.hotelroyale.cz/ 
 
16.-18.8. Hotel Savoy České Budejovice, B. Smetany 2719/1a, 370 01 České Budějovice 
 http://hotel-savoy-cb.cz/en/ 
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Alustava matkaohjelma 
14.8.  Keskiviikko                                    lounas     
Kokoontuminen Oulun lentoasemalla, mistä Finnairin lento AY432 Helsinkiin lähtee  
kello 7.40. Saapuminen Helsinkiin kello 8.40,jatkolento Prahaan lähtee kello 9. 40, minne 
saapuminen kello 10.50. Tapaaminen suomenkielisen  paikallisoppaan kanssa ja siirtyminen bussille.  
Ajo lentoasemalta noin puolen tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan Krivoklatiin, missä lounas. Lounaan 
jälkeen tapaaminen valtiollisen 5200 ha metsäalueen Krivkolatin yksikönjohtajan kanssa.  Kuulemme 
esittelyn Tsekin metsätaloudesta ja toiminnasta. Vierailun jälkeen ajo Prahaan missä majoittuminen 
hotelliin ja iltaohjelma vapaa.  
  
15.8. Torstai                               aamiainen,  lounas, illallinen 
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä vierailu Unescon maailmanperintökohteeseen, Pruhonice puutarhaan, 
joka  250 hehtaarin maisemapuisto, jonka perusti Kreivi Arnošt Emanuel Silva-Tarouca  vuonna 1885. 
Täällä   Tsekkien suurin puulaji kokoelma http://www.pruhonickypark.cz/en/the-pruhonice-park/ . Lounas. 
Lounaan jälkeen paluu Prahan kaupunkiin, missä tutustumme opastetulla kävelykierroksella Prahan 
tärkeimpiin nähtävyyksiin Prahan linnalta Kaarlen sillalle. Illallinen nautitaan Vlatva joen illallisristeilyllä.  
  
16.8. Perjantai         aamiainen, lounas 
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  Ajo Prahan eteläpuolelle Dobriksen, missä vierailemme  
Mansfeldin perheen omistamalla yksityisellä 4391 ha metsätilalla. Vierailun jälkeen lounas. Lounaan 
jälkeen ajetaan tutustumaan Tsekin suurimpaan kansallispuistoon, Sumavaan, missä kuulemme paikallisen 
metsäasiantuntijan esittelyn http://www.npsumava.cz/en/ Vierailun jälkeen ajo Ceske Budejoviceen, joka on 
Etelä-Böömin läänin suurin kaupunki.  Majoittuminen ja iltaohjelma vapaa. 
  
17.8. Lauantai          aamiainen   
Aamiainen hotellissa. Lähtö bussilla noin puolen tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan Cesky Krumlovin 
kaupunkiin, joka on hieno esimerkki keskiaikaisesta keskieurooppalaisesta kylästä. Tutustuminen kylän 
tärkeimpään nähtävyyteen, joka on Vltava-joen jyrkälle kalliopenkalle rakennettu Český Krumlovin 
linna.http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/en/zamek_oinf_sthrza.xml. Linna vierailun jälkeen hetki omaa 
aikaa tutustua tähän upeaan Unescon maailmanperintökohteeseen tai nauttia vaikka lounas.  Tämän 
jälkeen matka jatkuu yksityiselle lihatilalle, jolla myös 100 ha metsätila. Tutustuminen tilan toimintaan. 
Tilalta matka jatkuu Ceske Budejoviceen, missä vierailu Budweisserin olutpanimolla missä tutustuminen 
panimon toimintaan  ja maistiaiset. Ajo hotelliin ja iltaohjelma vapaa.  
   
18.8. Sunnuntai           aamiainen   
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä omatoimista tutustumista kaupunkiin ja sen monipuolisiin 
nähtävyyksiin. Huoneiden luovutus. Ajo Prahaan, missä vierailu vielä Vanhankaupungin aukiolla ja missä 
näemme Prahan Astronomisen kellon, joka rakennettiin vuonna 1410, aikaa jää myös viime hetken 
tuliaisostoksille. Lähtö kello 16.30 Prahan lentoasemalle, mistä Finnairin vuoro AY1224 lähtee kohti 
Helsinkiä kello 19.30. Saapuminen Helsinkiin kello 22.35. Jatkolento AY449 Helsingistä Ouluun kello 23.50 
, minne saapuminen kello 00.50. 
  
Matkan hinta/henkilö  
1120 € (vähintään 20 matkustajaa)  
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Matkan hintaan sisältyy 
Finnairin menopaluu reittilennot Oulu- Helsinki-Praha turistiluokassa 
matkustajamaksut ja lentokenttäverot 
1 käsimatkatavara enimmäispaino 8kg   
1 kirjattava matkatavara, jonka enimmäispaino on 23 kg    
ohjelman mukaiset bussikuljetukset   
majoitukset jaetussa kahden hengen huoneessa 
buffetaamiaiset  
3 x lounas 
1 x illallinen= illallisristeily  
ohjelman mukaiset ammattivierailut ja paikallisten asiantuntijoiden tapaamiset 
ohjelman mukaiset sisäänpääsyt  
suomenkielisen oppaan palvelut alkaen/päättyen Prahan lentoasemalta   
   
Matkan hintaan ei sisälly 
yhden hengen huone, lisämaksu 175 € 
matkavakuutus jonka ottamista suosittelemme 
muut kuin ohjelmassa mainitut ruokailut   
ruokajuomat 
muut kuin ohjelmassa mainitut ammatti- ja vierailukohteet  
FMT- matkanjohtajan palvelut 
 
Hyvä tietää 
Suomen kansalainen tarvitsee Tšekkiin matkustusasiakirjaksi voimassa olevan passin tai virallisen, poliisin,  
myöntämän sirullisen henkilökortin.  Matkustajan tulee itse varmistaa henkilökortin / passin voimassaolo, 
kunto. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai 
keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin epäämisen vuoksi.    
 
Lentoyhtiön sääntöjen mukaan, lentovarauksessa tulee matkustajan nimi olla, kuten se on passiin tai 
viralliseen EU-henkilökorttiin kirjoitettu. Lentopaikkojen sitovat ennakkomaksut 80€/henkilö tulee maksaa 
lentoyhtiölle 3 kk ennen matkan alkua. Ennakkomaksua ei palauteta missään vaiheessa.   
Tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. 
 
Hintaperuste  
Matkan hinta perustuu 28.9.2018 tiedossamme oleviin hinnastoihin ja viranomaismaksuihin.  
Mikäli ne muuttuvat pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. Lisäksi hinta edellyttää vähintään 20 
matkustajan ryhmää, ja että varaukset saadaan tilauspäivänä tehtyä tarjoustamme vastaavasti. 
Oikeus ohjelman muutoksiin pidätetään. Tarjous on voimassa keskiviikkoon 31.10.2018 asti.   
 
 
 
     Ystävällisin Terveisin  
   FMT – Forssan Matkatoimisto Oy 
    Mari Rauhaniemi 

  Tel:+ 358 (0) 20 775 7724  
   mari.rauhaniemi@fmt.fi 
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