Marsalkka Mannerheim Montreuxissa ja vierailu YK:n
Euroopan päämajassa Genevessä 10.–12.6.2022
Lentoaikataulu:

Finnairin suorat reittilennot
10.6. Helsinki – Geneve AY1531 08:05 – 10:05
12.6. Geneve – Helsinki AY1534 19:00 – 22:55

Majoitus:

Hotelli La Rouvenaz ***
Rue du Marché, 1, 1820 Montreux
puh. +41.21/963.2736.1212
https://www.rouvenaz.ch/
Hyvällä sijainnilla oleva viihtyisä perushotelli ihan kaupungin keskustassa,
josta kävely tien yli ja ollaan Genevejärven rannassa. Montreuxin
rautatieasemalle viiden minuutin kävelymatka. Superior-huoneet aamiaisin.

Ohjelma:

10. kesäkuuta perjantai
klo 08:05–10:05 Finnairin suora reittilento Helsinki-Geneve
ja siirtyminen tilausbussiin ja siirtyminen kohti YK:n Euroopan päämajaa,
jonne noin viisi kilometriä.

klo 11:10 saapuminen ja heti siirtyminen turvatarkastukseen. Muistathan
ottaa passin mukaan, jonka tietoja verrataan rekisteröimiäsi henkilötietoja
vasten!
klo 12:00-13:30 opastettu kierros päämajassa. Täällä aiemmin myös
Kansainliiton päämaja. Kierroksen aikana opas kertoo YK:n toiminnasta ja
miten se mm. vaikuttaa omaan elämään. Opastus kulkee läpi eri salien ja
huoneiden riippuen siitä, mitä kokouksia juuri silloin on meneillään.
Rakennuskompleksissa on myös museokauppa, josta voi ostaa YK-aiheisia
matkamuistoja ja lähettää vaikka postikortit YK-postimerkeillä varustettuina.
klo 13:30 siirtyminen tilausbussiin ja matka jatkuu itään pitkin Genevejärven
pohjoisrantaa seuraillen Domaine Bovyn viinitilalle, jonne noin tunnin
ajomatka.

klo 14:30 viininmaistiaiset ja viinitilan leikkelelautanen (4 eri viiniä, juustoa,
kylmiä leikkeleitä ja leipää).
klo 16:00 matka jatkuu päivän päätteeksi Montreuxiin, jonne vain 15 km.
klo 17:00 saapuminen hotellille, jossa sisäänkirjautuminen.
Illalla tutustuminen Montreuxin kaupunkiin ja omatoiminen illallinen.
klo 18:00 omatoiminen päivällinen
11. kesäkuuta lauantai
Aamupala hotellissa.
Siirtyminen esim. kävellen hotellilta St. Johnin anglikaanikirkkoon, Terretin
kaupunginosaan, jossa jumalanpalvelus. Matkaa rapia kilometri.

Seremoniapäivä jatkuu siirtymällä takaisin Montreuxin keskustaan marsalkka
Mannerheimin puistoon, Parc Mannerheim, jossa mm. seppeleen laskuja ja
juhlapuheita. Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat laskevat oman seppeleen.

12. kesäkuuta sunnuntai
Aamupala hotellissa.
Aamupäivä omaa aikaa tutustua Monreuxiin.
klo 12:00 huoneiden luovutus
Vierailu Valmontin klinikalla, jossa Mannerheim vietti viimeiset vuotensa
vuodesta 1948-1951. Klinikan puistoon on perustettu Mannerheimin
muistolaatta 2011. Siirtyminen hotellilta omatoimisesti.
Iltapäivällä junalla suoraan Geneven lentokentälle.
klo 17:00 lähtöselvitys Finnairin lennolle
klo 19:00-22:55 suora reittilento Helsinki-Vantaalle

Hinnat:

798 euroa/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa
998 euroa yhden hengen huoneessa
Hinta edellyttää vähintään 10 hengen ryhmää. Määrän jäädessä alle tuon
ryhmäminimin, emme voi käyttää ryhmälentopohjaista matkaa, vaan
varaamme yksittäislennot sen hetken hinnan mukaan. Näin ollen pidätämme
oikeuden tarkistaa hintaa.

Hintaan sisältyy:
Lisämaksusta:

-

yllä mainittu ohjelma valitussa huonemuodossa

muut ruokailut kuin hotellien aamiaiset, muut retket, sisäänpääsyt, jne.
kuin yllä mainitut
Montreuxin kaupunkivero 7 Sveitsin frangia per henkilö per vrk,
joka maksetaan aina suoraan hotellin vastaanottoon

Ilmoittautumiset:

Henry.Perttula@lehtimakigroup.fi

Maksut ja vakuutukset:

280 eur varausmaksu 15.1.2022 mennessä
Loppumaksu 45 vrk ennen matkaa, 19.4.2022 mennessä.
Suosittelemme aina kattavan matkavakuutuksen hankkimista heti
varausmaksuvaiheessa!

Peruutukset ja muutokset:
91 vrk ja yli, ei kuluja
90-46 vrk, 280 eur per henkilö
45 vrk ja alle ennen matkaa 100% kulut

