
Opintomatka Belgiaan 12.7.-22.7.2016
Lähde kanssamme ranskanopettajien maailmankongressiin Belgiaan 2016! 
Tutustumme ensin muutaman päivän ajan Brysseliin, jonka jälkeen suuntamme Liègeen. 
Seuraamme kongressin avajaisjuhlallisuuksia 14.7. ja seikkailemme kongressissa viikon ajan. 

Hyvät ja lyhyet välimatkat tarjoavat mahdollisuuden vierailla myös muissa Belgian kaupungeissa viikon 
aikana.
Reilun viikon aikana tapaamme paikallisia ja tutustumme kansainvälisiin kollegoihimme. Matkaohjelmamme 
on monipuolinen ja tarjoaa elämyksiä monille aisteille!  
Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2016 mennessä osoitteeseen apff@kolumbus.fi. 

Tammikuun aikana tulee maksaa myös varausmaksu 300 euroa yhdistyksen tilille. 
Muistathan ilmoittautua kongressiin erikseen osoitteessa: http://liege2016.fipf.org/cms/ . 
Ilmoittaudu kongressiin samaan aikaan kuin matkallemme, saat alennetun ilmoittautumishinnan 31.1.2016 
asti. 
Lisätietoja: APFF / Therese Almen, p. 050-3549737 tai: apff@kolumbus.fi

Matkan kokonaishinta 1495 € / hlö majoituksella kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneen lisämaksu 595 €. Hintoihin lisätään 

palvelumaksumme 24 € / hlö. 

Hinta voimassa mikäli lähtijöitä on vähintään 20 kpl. 

Matka sisältää: 

• Finnairin suorat reittilennot Helsinki – Brysseli – Helsinki

12JUL 

22JUL 

HELSINKI–BRYSSEL 

BRYSSEL– HELSINKI 

0755 – 0935 AY811 
1755 – 2120 AY814

• Matkalaukkumaksut lennoilla

• Edestakaiset yksityiset lentokenttäkuljetukset (meno Brysseliin, paluu Liègestä)

• Yksityisen kuljetuksen Brysseli – Liège 14.7.
• Majoitukset Brysselissä (2 yötä) ja Liègessä (8 yötä) keskustahotelleissa*** 2hh/1hh

• Buffet-aamiaiset ja paikalliset verot majoituksissa

• 12.7 illallisen Brysselissä (menu 3 ruokalajia sis. ruokajuomat + samppanja-aperitiivin)

• 13.7. aperitiivitilaisuuden Brysselissä paikallisten suomalaisten seurassa, brysseliläiskodissa
• Ranskankielisen Art Nouveau –opastuksen Brysselissä 13.7 kävellen, kesto 3h

• Brysselin ja Liègen kartan kaikille lähtijöille

• Tutustumisen Naton päämajaan ja Euroopan parlamenttiin (tapaamme suomalaisia organisaatioiden ytimessä)
• Opastetun kiertokäynnin Magritte-museossa (Musée Magritte)
• Matkapaketin postituksen kaikille lähtijöille ennen matkaa

• Iloisia hetkiä ystävien ja kollegojen kesken, uusia tuttavuuksia, rutkasti uutta ammattiosaamista sekä mieleenpainuvia
kokemuksia!

Hintaperuste 
Kaikki hinnat perustuvat tarjouspäivänä vahvistettuihin. Hinnat ovat sitoumuksetta. Lennot, majoitukset ja ohjelma 
varattu. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinta edellyttää 20 matkustajaa. 
Yleistä 
Matkustajan tulee antaa Pamplemousseen yhteystiedot (myös puhelin), josta hänet voi ennen matkaa tai matkan 
aikana tavoittaa.  
Matkan peruutusvakuutus 
Mahdollista sairastapausta varten edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy myös 
matkan peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan 
sairastumisen tai kuoleman varalta.  
Matkan varaus-, maksu- ja peruutusehdot 

mailto:apff@kolumbus.fi


Vastuullinen matkanjärjestäjä: Pamplemousse, Helsinki

Hintaperuste 
Kaikki hinnat perustuvat tarjouspäivänä vahvistettuihin. Hinnat ovat sitoumuksetta. Lennot, 
majoitukset ja ohjelma varattu. Pidätämme oikeuden hinnan- ja pieniin ohjelmanmuutoksiin. Hinta 
edellyttää 20 matkustajaa. 
Yleistä 
Matkustajan tulee antaa Pamplemousseen yhteystiedot (myös puhelin), josta hänet voi ennen matkaa 
tai matkan aikana tavoittaa.  
Matkan peruutusvakuutus 
Mahdollista sairastapausta varten edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon 
sisältyy myös matkan peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava 
vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.  Matkan varaus-, maksu- ja 
peruutusehdot 
Varauksen yhteydessä maksaa asiakas varausmaksun 20 % kokonaishinnasta sekä palvelumaksun 24 
euroa/hlö. Jos maksu myöhästyy eräpäivästä, peruuntuu paikka välittömästi. Mahdollisesta 
matkavahvistuksen jälkeisestä muutoksesta peritään todelliset kulut ja erillinen palvelumaksu 24 
euroa per henkilö. Loppumaksun eräpäivä on 40 päivää ennen lähtöpäivää.  Maksettu varausmaksu 
sekä palvelumaksu pidätetään asiakkaalta kaikissa peruutuksen vaihtoehdoissa. Jos asiakas peruuttaa 
varauksensa 36 päivää ennen matkan alkua palautetaan hänelle puolet matkan kokonaishinnasta 
vähennettynä toimistokuluilla. Jos asiakas peruuttaa 35-0 päivää ennen matkan alkua ei palautuksia 
anneta.  
Omatoimimatka 
Koska kyseessä on omatoimimatka sitoutuu matkustaja itse tarvittaessa tarkistamaan mahdolliset 
aikataulumuutokset ja huolehtimaan, että hän saapuu hotellille ennen 19.00 (tai ilmoittaa 
myöhäisestä saapumisesta). Maan poliittisesta tilanteesta kertovat sivut www.formin.fi ja eri maiden 
terveystilanteesta puolestaan. www.thl.fi.  
Muutokset 
On erittäin tärkeää huomioida, että matkaa ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää 
matkadokumenttien kirjoittamisen jälkeen. Mikäli matkaohjelmaan tehdään muutoksia veloitamme 
todelliset muutoskulut. 
Matkanjärjestäjän vastuu 
Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien 
yhteistyökumppaniensa kanssa. Yhteistyökumppanit tekevät kaiken voitavansa tässä esitteessä 
esitettyjen matkojen onnistumiseksi. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat "force 
majeure"-tapauksissa, esim. lakkotilanteissa, luonnon katastrofien sattuessa, poliittisissa 
selkkauksissa tai muissa vastaavissa tilanteissa. Ranskan maapaketti ei ole valmismatka. Ranskaan 
siirtymisestä vastaa asiakas itse.  
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