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Avec-kiltamatka Prahaan 27.-30.9.2018 

    

Kilta tekee avec-matkan Prahaan 27.-30.9.2018. Matkan vastuullinen 

järjestäjä on Primera Holidays Oy (MatkaVekka Oy & Lomamatkat Oy). 

Matka alkaa Czech Airlinen lennolla Helsinki-Vantaan lentoasemalta 

torstaina 27.9. klo 15.40. Lento on Prahassa klo 16.55 paikallista 

aikaa. Czech Airlinen paluulento lähtee Prahasta sunnuntaina 30.9. klo 

11.40 paikallista aikaa ja on Helsinki-Vantaan lentoasemalla klo 14.55. 

 

Matkan hinta on noin 450 euroa henkilöltä. Hintaan sisältyy 

lentomatkojen lisäksi: 

 

- lentokenttäkuljetukset Prahassa, 

 

- majoitus, 3 yötä, hotelli Prague Centre Palazassa jaetussa 

kahdenhengen huoneessa, 

 

- aamiaiset hotellissa, 

 

- perjantaina suomeksi opastettu kävelyretki vanhassa kaupungissa kesto 

n. 2 tuntia 

 

- lauantaina Prahan kierros kesto n. 3 tuntia, suomenkielinen opastus 

 

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 3 yöltä on yhteensä 90 euroa. 

 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut pyydetään tekemään viimeistään 

30.1.2018 matkanjohtajana toimivalle killan hallituksen jäsenelle Pekka 

Aallolle, sähköposti pekka.aalto@netti.fi tai puh. 040-8318619. 

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osallistujan nimen 

lisäksi osallistujan sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

 

Matkan toteutuminen vaatii vähintään 29 matkustajaa. Paikkoja on 

varattu alustavasti 32 henkilölle. Jos kiltalaisia sukulaisineen ja 

tuttavineen ei ilmoittaudu riittävästi matkalle, kilta tiedottaa 

helmikuun 2018 alussa matkasta yhteistyötahoilleen, jotta riittävä 

määrä matkalaisia saataisiin kokoon matkan järjestäjän 



edellyttämään päivämäärään 15.2.2018 mennessä. 

 

Matkan ennakkomaksu 200 euroa tullaan pyytämään matkalle 

lähtijöiltä 21.2.2018 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 15.7.2018 mennessä. Matkan loppumaksusta ja muista 

käytännön asioista tiedotetaan matkalle lähtijöille 30.4.2018 

mennessä. 

 

Jokainen matkalle lähtijä huolehtii omasta matkustusturvastaan. 

Suositellaan ottamaan ajoissa sellainen matkavakuutus, joka toimii 

sairauden sattuessa peruutusturvana. 

 

Pekka Aalto 

 

 

Hallituksen jäsen 

 

 

040-8318619 

 

pekka.aalto@netti.fi 

 

Majoitus 

 

Prague Centre Palaza*** 

 

Prague Centre Plaza sijaitsee tyylikkäässä historiallisessa 

rakennuksessa Prahan Kaarlen yliopiston vieressä, vain 200 metrin 

päässä I.P. Pavlova -metroasemalta. Hotellissa tarjoillaan 

buffetaamiainen. Valoisissa ja tilavissa huoneissa on kylpyhuone, 

satelliitti-tv ja teen-/kahvinkeitin. Joissakin huoneissa on saatavilla 

maksuton Wi-Fi. Lisämaksusta vieraat voivat rentoutua Centre Plazan 

spa-alueella, jossa on suuri sauna, poreallas ja suolaluola. Hierontaa 

on saatavilla pyynnöstä. Prague Centre Plazan aulassa on 

käytettävissä tietokone ilmaisella internetyhteydellä. Venceslauksen 

aukio ja Prahan kongressikeskus ovat 10 minuutin kävelymatkan 

päässä. Prahan kansallismuseo on 700 metrin päässä. 

 

Fügnerovo Namesti 1, Praha 2 

 

Prahan kierros 

 

Paikallisopas kertoo Prahan värikkäästä menneisyydestä ja myös 

tämän päivän tilanteesta. Ajelemme ensin noin tunnin verran bussilla 

laajemmalla alueella Prahan keskustassa ja sen lähituntumassa ja sen 

jälkeen tutustumme Prahan Linnan kaupunginosaan. 



 

Kävelykierros alkaa kuuluisan Strahovin munkkiluostarin pihalta. Tämä 

edelleenkin toiminnassa oleva premonstratenssiluostari perustettiin jo 

1100-luvulla. Linnakukkulan näköalapaikalta avautuu upea näkymä yli 

Prahan kauniin keskustan ja Vltava-joen laakson. Matkan varrella 

ohitamme Prahan kauneimmat palatsit mm. Černínin palatsi, Loretan ja 

Schwarzenbergien palatsit sekä mahtavan Pyhän Vituksen katedraalin. 
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