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PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOKSEN ESIKUNNAN KILTA 
 
 

Avec-kiltamatka Krakovaan 7.-10.9.2017 

 
Kilta tekee avec-matkan Krakovaan 7.-10.9.2017. Matkan vastuullinen järjestäjä on 
Primera Holidays Oy (MatkaVekka Oy & Lomamatkat Oy). Matka alkaa Finnairin 
lennolla Helsinki-Vantaan lentoasemalta torstaina 7.9. klo 20.10. Lento on 
Krakovassa klo 21.10 paikallista aikaa. Finnairin paluulento lähtee Krakovasta 
sunnuntaina 10.9. klo 21.50 paikallista aikaa ja on Helsinki-Vantaan lentoasemalla 
maanantaina 11.9. klo 00.45.  
 
Matkan hinta on noin 500 euroa henkilöltä. Hintaan sisältyy lentomatkojen lisäksi: 
- kuljetus lentokentältä hotelliin Krakovassa 7.9. illalla, 
- majoitus, 3 yötä, hotelli Matejkossa jaetussa kahden hengen huoneessa 
- aamiaiset hotellissa, 
- 8.9. suomenkielinen opastettu kävelykierros Krakovan vanhassa 

 kaupungissa sekä käynti Schindlerin tehtaalla (kuljetus sisältyy), 
- 10.9. koko päivän retki Wieliczkan suolakaivokselle sekä Auschwitz- 
 Birkenaun leirimuseoon sisältäen suomenkielisen oppaan ja paikallis- 
 oppaat sekä lounaan retken aikana. Retki päättyy lentokentälle. 
 
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 3 yöltä on yhteensä 60 euroa. 
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut pyydetään tekemään viimeistään 31.1.2017 
matkanjohtajana toimivalle killan puheenjohtaja Leo Ukkoselle, sähköposti 
leksa.ukkonen(at)saunalahti.fi tai puh. 040-5032350. Ilmoittautumisen yhteydessä 
pyydetään ilmoittamaan osallistujan nimen lisäksi osallistujan sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero.  
 
Matkan toteutuminen vaatii vähintään 28 matkustajaa. Paikkoja on varattu 
alustavasti 30 henkilölle. Jos kiltalaisia sukulaisineen ja tuttavineen ei ilmoittaudu 
riittävästi matkalle, kilta tiedottaa helmikuun 2017 alussa matkasta 
yhteistyötahoilleen, jotta riittävä määrä matkalaisia saataisiin kokoon matkan 
järjestäjän edellyttämään päivämäärään 28.2.2017 mennessä. 
 
Matkan ennakkomaksu 150 euroa tullaan pyytämään matkalle lähtijöiltä 28.2.2017 
mennessä, kun matka on varmistunut. Ennakkomaksua ei palauteta. Matkan 
lopullinen hinta tarkentuu lähempänä matkaa. Mm. hintaan vaikuttava lentoverojen 
lopullinen määrä tarkistetaan lipunkirjoituspäivänä. Matkan loppumaksu on 
suoritettava 31.7.2017 mennessä. Matkan loppumaksusta ja muista käytännön 
asioista tiedotetaan matkalle lähtijöille 30.4.2017 mennessä.  
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Jokainen matkalle lähtijä huolehtii omasta matkustusturvastaan. Suositellaan 
ottamaan ajoissa sellainen matkavakuutus, joka toimii sairauden sattuessa 
peruutusturvana.  
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