KAUNEINTA ENGLANTIA 7.-13.4.2017

Perjantai 7.4.
Lähtö seuraavan aikataulu mukaan:
Kemiö, linja-autoasema klo 8.30
Sauvo, tori klo 9.00
Turku, linja-autoasema klo 9.30
Kaarina, lasipysäkki klo 9.45
Piikkiö, pikavuoropysäkki klo 9.50
Paimio, Turuntien pysäkki klo 10.05
Salo, ABC Piihovi klo 10.30
Ajo Helsinki-Vantaan lentokentälle, josta Finnairin lento
lähtee klo 14.05 kohti Lontoota. Perille Heathrown
lentoasemalle saavutaan klo 15.10. Suoraan
lehtokentältä lähdemme Thames Valleyn maisemiin ja
idylliseen Wallingfordiin, jossa on asunut mm.
murharouva Agatha Christie. Illaksi jatkamme Oxfordiin,
jossa majoitumme Travelodge Oxford Abingdon Road –
hotelliin. Yhteinen illallinen hotellissa.
Lauantai 8.4.
Aamupäivällä tutustumme aamiaisen jälkeen Oxfordin
vanhaan yliopistokaupunkiin paikallisoppaan johdolla.
Iltapäivällä on vuorossa 1700-luvulla Marlboroughn
herttuoille rakennettu valtava Blenheimin palatsi
(UNESCO), jossa on syntynyt mm. Winston Churchill.
Iltapäivän lopulla palaamme Oxfordin hotelliimme,
jossa yhteinen illallinen.
Sunnuntai 9.4.
Aamiaisen jälkeen suuntaamme maalauksellisen
kauniiseen Stratford-upon-Avoniin, jossa William
Shakespeare syntyi ja kuoli. Sieltä jatkamme Cotswoldsin
kukkuloille, jossa näemme Englannin todellista sydäntä
kauniine maalaiskylineen. Iltapäivän aikana käymme
vielä Gloucesterissa lähellä Walesin rajaa. Illalla
majoitumme Bathissa Hilton Bath City –hotelliin, jossa
nautimme yhteisen aterian.
Maanantai 10.4.
Aloitamme aamiaisen jälkeen tutustumisella jo roomalaisten
rakentamaan Bathin kylpyläkaupunkiin (UNESCO), joka on
tunnettu myös Yrjöjen aikaisesta arkkitehtuuristaan. Bathista matka jatkuu Stonehengen
(UNESCO) kivikehälle, joka oli käytössä myöhäisellä kivikaudella ja pronssikaudella.
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Iltapäivään mahtuu vielä käynti Salisburyssa, jonka
katedraali on Englannin korkein ja tunnettu lumoavan
sinisestä väristään. Yöksi siirrymme Englannin ”rivieralle”
Bournemouthiin, jossa yövymme Travelodge
Bournemouth –hotellissa. Siellä syömme myös
yhteisen illallisen.
Tiistai 11.4.
Aamiaisen jälkeen lähdemme Jurakautista Dorsetin ja ItäDevonin kalkkikivirannikkoa (UNESCO) ensin länteen ja
sen jälkeen sisämaahan Glastonburyyn, jossa pääsemme
näkemään Graalin maljaan ja kunigas Arthuriin liittyviä
mystisiä maisemia. Sieltä jatkamme Wellsiin katsomaan
katedraalia, joka on Englannin ensimmäinen goottilainen
rakennus. Hotelliimme Bournemouthiin palaamme vielä
viehättävän Shaftesburyn kukkulakaupungin kautta.
Illalla yhteinen ateria hotellissa.
Keskiviikko 12.4.
Aamulla suuntaamme ensin Englannin kuningaskunnan
ensimmäisenä pääkaupunkina vuoteen 1066 olleeseen
Winchesteriin, jossa vielä tänäänkin säilytetään kuningas
Arthurin kuuluisaa pyöreää pöytää. Winchesteristä matka
jatkuu Chawtoniin, jossa vierailemme kirjailija Jane
Austenin
kodissa. Ennen Bournemouthiin paluuta käymme
vielä Portsmouthin satamakaupungissa, jossa on
Englannin kuninkaallisen laivaston kotipaikka. Yöpyminen
ja illallinen Bournemouthissa.
Torstai 13.4.
Päivän pääkohteena on alun perin Vilhelm Valloittajan
rakennuttama Windsorin linna, jonka mukaan nykyinen
hallitsijasuku on saanut nimensä. Linna on tänäänkin
kuningatar Elisabeth II:n kotina. Lähellä sijaitsevat myös
yksityiskoulu Eton College, jota myös James Bond on
käynyt, sekä laukkakilpailuistaan tunnettu Ascot. Lento
Heathrown lentoasemalta lähtee klo 15.30. Lennon aikana
saamme pientä suolaista purtavaa. Perille Helsinkiin
saavumme klo 21.00. Ajo kotiseuduille.
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Matkan hinta on 1.570 €/henkilö
Yhden hengen huonelisä on 265 €
Hintaan sisältyy:
bussi- ja lentomatkat, majoitukset puolihoidolla (aamiainen + 1 ruokailu päivässä), mainitut
sisäänpääsymaksut ja opastukset sekä suomalaisen matkanjohtajan palvelut koko matkan
ajan.
Matkan maksu: 270 euroa ilmoittautumisen yhteydessä ja loput 28.2.2017 Perttelin
kotiseutuyhdistyksen tilille : FI 13533 506 4000 9366
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Matkalle tarvitaan voimassaoleva passi. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo
matkan varausvaiheessa.
Matkoillamme noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja sekä J & M Launokorpi Oy:n
erityismatkaehtoja.
J & M Launokorpi Oy:n erityismatkaehdot:
-matkan voi peruuttaa ilman erityistä syytä 40 vuorokautta ennen matkaa maksamalla
toimistomaksuna 80 €.
-39 vrk –28 vrk ennen matkaa tehdystä peruutuksesta perimme 30 % matkan hinnasta.
-27 vrk – 10 vrk ennen matkaa tehdyistä peruutuksista perimme 60 % matkan hinnasta.
-alle 10 vrk tehdystä peruutuksesta perimme 100 % matkan hinnasta.
Mikäli matka peruutetaan odottamattoman ja vakavan tapahtuman johdosta, on asiakkaalla
yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus peruuttaa matka. J & M Launokorvella on
oikeus periä kohtuullinen korvaus niistä ennakkoon maksetuista palveluista, joista ei ole
hinnanpalautusoikeutta (esim. majoitukset ja lennot).
Lisätietoja matkasta sekä ilmoittautumiset:
J & M Launokorpi Oy
25700 Kemiö
www.launokorpi.com
Gsm 040 5417 033 / Kaisa Launokorpi
Puh. 02 42 12 69, 010 321 51 00
info@launokorpi.com

Harri Seppälä
040 5280407

