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      Hämeenlinnan kansalliset seniorit ry 

   

LIVERPOOL, MANCHESTER JA ULJAS WALES      
            
 

 
 
Teollisuuskaupunki Manchester, Beatlesin ja jalkapallon Liverpool, ihastuttava vanha kaupunki Chester sekä Walesin 
upeat maisemat. Nämä kaikki tulevat tutuiksi tällä monipuolisella matkalla. 
 
 
Maanantai 28.9 
Tilausajokuljetus Hämeenlinnasta lentokentälle. Lähtö Eureninkadun Goodmanin 
pysäkiltä klo 04:50 ja Wetterin pysäkiltä klo 05:00. Finnairin lento AY1361 lähtee 
Helsingistä klo 08:20 ja saapuu Manchesteriin klo 09:20. Suomenkielinen opas on 
vastassa lentokentällä. Aloitamme matkamme Manchesteriin kaupunkikierroksella. 
Vierailemme kansallisessa jalkapallomuseossa ja näemme mm. China Townin, 
Community Gardenin ja Manchesterin katedraalin. Nautimme myös päivän aikana 
yhteisen lounaan. Iltapäivällä jatkamme matkaa Liverpooliin, missä majoitumme 
Beatles henkiseen hotelliin aivan keskustassa. 
 
 
Tiistai 29.9 
Aamiainen hotellissa. Näemme päivän aikana Liverpoolin tärkeimmät nähtävyydet 
mm. katedraalin, Beatlesistä tutut Strawberry Fieldin ja Penny Lanen sekä monia 
muita. Vierailemme kuuluisalla Anfieldin jalkapallostadionilla. Täällä ovat FC 
Liverpoolin riveissä pelanneet niin Jari Litmanen kuin Sami Hyypiäkin. Pääsemme 
myös ihailemaan kaupunkia laivalta käsin noin tunnin mittaisella Mersey joen 
risteilyllä. Laivalla on englanninkielinen selostus. Päivän aikana aikaa myös 
omakustanteiselle lounaalle. Paluu iltapäivällä hotelliin, jonka jälkeen on omaa aikaa 
vierailla vaikkapa Beatles Story -museossa, hotellin vieresssä sijaitsevalla Cavern 
Clubilla tai vaikkapa käydä ostoksilla. Yhteinen illallinen hotellissa. 
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Keskiviikko 30.9 
Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle kaupungin ulkopuolelle. Ajamme 
ensin Stoke-on-Trent kaupunkiin, jossa vierailemme ainutlaatuisessa Gladstone 
Pottery -viktoriaanisessa keramiikkatehdasmuseossa. Yhteisen lounaan jälkeen 
jatkamme matkaa upeaan Chesterin kaupunkiin, jossa on lukuisia keskiajalta peräisin 
olevia rakennuksia. Kaupunkikierroksen aikana näemme tärkeimmät nähtävyydet ja 
kuulemme myös, miten Beatles liittyy läheisesti kaupunkiin. Antoisan päivän jälkeen 
palaamme takaisin Liverpooliin. Illan ohjelma on vapaa.  
 
 
Torstai 1.10 
Aamiainen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle maaseudulle. Ylitämme 
Englannin ja Walesin rajan ja ajamme syvemmälle Walesin uljaisiin 
maisemiin. Päivämme pääkohde on Vyrnwy Lake -järvellä sijaitseva 1880-
luvulta peräisin oleva pato, joka rakennettiin alun perin Liverpoolin 
makean veden tuotantoon. Padosta hieman kauempana näemme 
satulinnaa muistuttavan tornin, joka nousee suoraan vedestä. Tällä 
osittain veden alla olevalla tornilla on korkeutta lähes 50-metriä. Päivän 
aikana aikaa myös omakustanteiselle lounaalle. Illaksi palaamme takaisin 
Liverpooliin ja nautimme yhteisen illallisen.  
 
 

PERJANTAI 2.10 

Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Aamupäivällä on vielä hyvin 

aikaa vaikkapa tuliaisostoksille. Kuljetus Manchesterin lentokentälle, mistä 

Finnairin lento AY1366 lähtee klo 17:50 ja saapuu Helsinkiin klo 22:30. 

Tilausajokuljetus lentokentältä Hämeenlinnaan.  

 

 
Matkustajia: 40  35 30 25 

 Hinnat: 1125 € 1165 € 1195 € 1265 € 
 
 
Hotelli: 
Hard Days Night Hotel ****     
http://www.harddaysnighthotel.com 
Sijaitsee kaupungin keskustassa Beatles -korttelissa, jossa myös maailmankuulu Cavern Club. Beatlesin tarinaa kerrotaan 
hotellin seinille ripustetuin kuvin ja taideteoksin. Kaikissa huoneissa on kylpyhuone, tv, tallelokero, kahvin/teenkeitin, 
puhelin, ilmainen wifi ja hiustenkuivaaja. Hotellissa on ravintola, baari ja kokoustilat.  

 
Hintaan sisältyy: 

- tilausajokuljetukset Hämeenlinnasta Helsingin lentokentälle ja takaisin 
- lennot aikataulun mukaisesti turistiluokassa 
- lentokenttäverot- ja turvamaksut 
- paikallisen suomenkielisen oppaan palvelut koko matkan ajan 
- kuljetukset, kiertoajelut ja sisäänpääsymaksut matkaohjelman mukaisesti 
- majoitus kahden hengen huoneessa  
- aamiainen päivittäin hotellissa 
- ateriat matkaohjelman mukaisesti (kolme lounasta ja yksi illallinen) 

 
Lisämaksusta: Yhden hengen huone 270 €  
 
Hinnat ovat tämän hetkisiä ja niihin saattaa tulla muutoksia matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä. Hintaan 
sisältyvien lentokenttäverojen osuus on 47 €/hlö ja niiden muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. 
 

http://www.harddaysnighthotel.com/
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Hinnat kohteessa perustuvat kurssiin 1 € = 0,88 GBP ja sen muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. 
 
Mikäli Englanti ei ole enää EU:n arvonlisäveron piirissä, annetaan hinnoista alennusta 30 €/hlö. 
 
Varausmaksu on 200 €/hlö erääntyy 31.3.2020 mennessä ja loppusuoritus kuusi viikkoa ennen matkan alkua.  
 
Ilmoittautuminen 10.1.- 10.3.2020: anna.kaarina.aw@gmail.com tai tekstiviestillä 0405921276. 

 
Peruutusehdot: 
-jos matka peruutetaan viimeistään 91 vrk ennen sen alkamista, peritään toimistokuluina 100 €/henkilö 
-jos matka peruutetaan 90–35 vrk ennen sen alkamista, peritään kuluina 25 % matkan hinnasta/henkilö 
-jos matka peruutetaan 34–20 vrk ennen se alkamista, peritään kuluina 50 % matkan hinnasta/henkilö 
-jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 20 vrk ennen sen alkamista, peritään kuluina 95 % matkan hinnasta/henkilö  
 
Muilta osin noudatamme 1.7.2018 voimaan tulleita Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä MatkaVekan lisä- ja erityisehtoja, 
joista tarkemmin: https://www.matkavekka.fi/matkaehdot 
 
Huomaattehan, että sukunimi ja etunimi tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä täsmälleen samassa muodossa kuin 
passissa. 
 
Matkalla tulee olla mukana voimassa oleva passi. 
 
Suosittelemme riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista jo matkan varausvaiheessa. 
 
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. 
 
Hotelliluokitus on paikallinen ja hotellin itse asettamia, ei MatkaVekan luokittelema. 
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