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1.6.2022 
Riitta Kuokkanen            
Kuopion seudun Senioriopettajat ry  
 
puh. 050 4141 978 
e-mail: ri.hel.kukka475@gmail.com 
 

 

MESSUMATKA HELSINKIIN SYKSYLLÄ 2022 
 

 

Matka-aika 

27. – 29.10.2022, 3 pv, torstai - lauantai 

 

Matkapaketin hinta ja ryhmän koko   20-29 hlöä  30-39 hlöä 

   
Glo Hotel Art      270 € / hlö  230 € / hlö 
Ilman majoitusta       137 € / hlö  99 € / hlö 

 

Hintaan sisältyy 

• bussikuljetukset Kuopio – Helsinki – Kuopio Pohjolan Matkan nykyaikaisella tilausbussilla. Bussi 

kuljettaa myös tarvittavat siirrot hotelli - messukeskus – hotelli. 

• majoitukset valitsemassanne hotellissa kahden hengen huoneissa kaksi yötä  

• buffetaamiaiset hotellissa 

• messuliput kahtena päivänä Kirjamessuille sekä Viini ja Ruoka -messuille  

• kuljettajan majoitus 

• marginaalivero 

 

Lisämaksusta 

• yhden hengen huoneen lisämaksu Glo Hotel Art 90 €/hlö/2vrk  

• mahdolliset muut vierailukohteet, opastukset, sisäänpääsyt tai ruokailut 

 

Varaukset 
Ryhmällenne on alustavasti varattu 14 kahden hengen ja 3 yhden hengen huonetta varmistaakseni 

huoneiden saannin. Messuliput varataan, kun ryhmäkoko on selvillä.  

 

Ilmoittautuminen Pohjolan Matkaan sähköpostilla tai puhelimitse: 

jaana.tarvainen@pohjolanmatka.fi / puh. 0201 303 357.  

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 14.9.22 mennessä.  

 

Matkasta peritään varausmaksuna 90 €/hlö vahvistuksenne jälkeen sovittuna ajankohtana. Lopullinen 

matkustajamäärä ja loppusuoritus on maksettava 1 kk ennen lähtöä. Laskutamme osallistujat, sen jälkeen, 

kun ryhmäkoko on varmistunut. Lopullinen matkan hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan.  

Laskutuslisä 10 €/varaus.  

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
mailto:jaana.tarvainen@pohjolanmatka.fi
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HOTELLITIEDOT 

 

  

Glo Hotel Art 

Lönnrotinkatu 29, 00180 Helsinki 

Puh. 010 3444100 
https://www.glohotels.fi/en/hotels/glo-art 
 
GLO Hotel Art on lumoava hotelli, jossa värikäs historia kohtaa 

nykypäivän ja jonka sydän sykkii boheemia ilmapiiriä ja elämyksellisiä 

tapahtumia. Tuhansien yksityiskohtien kivilinna on yksi Helsingin 

rakastetuimmista jugendtaloista. Aulamme henkii linnan tunnelmaa ja 

moderneista huoneista puolestaan löydät kaiken mukavaan hotellivierailuun. Glo Hotel Art sijaitsee Helsingin 

trendikkäällä Design District -alueella, keskellä mielenkiintoisia liikkeitä, gallerioita ja ravintoloita, noin 700 

metrin päässä ydinkeskustasta. Modernit ja viihtyisät Comfort huoneet, joissa on korkealuokkaiset Unituli-

sängyt, untuvatyynyt, ihanat peitot, GLO kylpytossut, 42” taulutelevisio, ilmainen wi-fi yhteys, vedenkeitin, 

hiustenkuivaaja, silitysrauta sekä silityslauta ja tallelokero. 

 

ALUSTAVA MATKAOHJELMA 

 
 

Torstai 27.10.2022 

Klo 09.00 lähtö Kuopio Matkakeskus tai sopimuksen mukaan.  

Matkan varrella taukoja tarpeen mukaan. 
Noin klo 15.00 majoittuminen valitsemaanne keskustahotelliin 
Ilta omatoimista aikaa. Mahdollisuus teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyihin lisämaksusta. 
 
Perjantai 28.10.2022 
Aamiainen hotellin ravintolassa. 
Bussikuljetus sovittuun aikaan messukeskukseen. 
Päivä aikaa Kirjamessuilla sekä Viini ja Ruoka -messuilla. 
Sovittuna aikana bussikuljetus hotellille ja yöpyminen.  
 
Lauantai 29.10.2022 
Aamiainen, matkatavarat bussiin ja kuljetus Messukeskukselle. 
Päivä aikaa messuilla. 
Klo 15.00 lähtö kotimatkalle tai toivomaanne aikaan.  
Jos lähtö on klo 15 maissa, saavutte Kuopioon noin klo 21-22.  
 
MATKAEHDOT & HYVÄ TIETÄÄ 

 

 

Matkaehdot 

Noudatamme toiminnassamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, yleisiä matkapakettiehtoja ja Pohjolan 

Matkan lisä- ja erityisehtoja sekä mahdollisia matkakohtaisia erityisehtoja. 

Mikäli joudumme perumaan varaamanne matkan koronasta aiheutuvista viranomaisten määräyksistä ja 
suosituksista johtuen, teillä on monta vaihtoehtoa varauksenne suhteen. Voimme siirtää matkanne toiseen 
ajankohtaan tai voitte vaihtaa matkakohdetta. Vaihtoehtoisesti voimme muuttaa varauksenne lahjakortiksi, 
jossa on reilusti voimassaoloaikaa - tai palautamme maksamanne matkan hinnan täysimääräisesti. On hyvä 
muistaa kuitenkin, että mikäli matkustaja itse peruu varauksensa, sovellamme nettisivultamme löytyviä 
yleisiä matkapakettiehtoja tai Pohjolan Matkan lisä- ja erityisehtoja. 
 

Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internet-

sivuiltamme www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot. 

 

Matkavakuutus  

Suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen. 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFI932FI932&sxsrf=ALiCzsYQczzFUpnCL1yPEepC15pXBaodzQ:1652084377652&q=glo+hotel+art+puh.&ludocid=9003891568006114041&sa=X&ved=2ahUKEwiC5t_z_dH3AhWXzYsKHcYoCuEQ6BN6BAhhEAI
https://www.google.com/search?q=glo+hotek+art&rlz=1C1GCEA_enFI932FI932&oq=glo+hotek+art&aqs=chrome..69i57j46i13i131i175i199i433j0i13l7.4241j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.glohotels.fi/en/hotels/glo-art
http://www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot
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Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille 

Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä toimistoomme. 

 

Henkilötietojen luovutus  

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta 

oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA - maihin että niiden ulkopuolisille alueille. 

Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 

 
Matkapaketin kuluttajansuoja 

Teille tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen 

teihin sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko 

matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä 

edellytetyn suojan palauttaakseen maksunne ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen 

paluukuljetuksenne siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 

mukaisista tärkeimmistä oikeuksista. 

 

Hintasitoumus 

Tarjouksemme hinnat perustuvat tämänhetkisiin hintatietoihin. Pidätämme oikeuden tarvittaessa 

hintatarkistuksiin. 

 

Pyydämme huomioimaan, että noudatamme tilausajojen aikataulusuunnittelussa lakisääteisiä ajo- ja 

lepoaikasäädöksiä. 

 

Vastuullinen Matkanjärjestäjä Pohjolan Matka 

 

 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi

