Finland 16-Daagse Mokki Tour Pekka incl. vlucht &
autohuur 2023

Verblijf: Chalets/appartementen op basis van logies
Highlights: Rauha - Koli - Vuokatti - Keuruu

REISOMSCHRIJVING
Deze klassieke rondreis gaat door het schitterende Saimaa merengebied. U verblijft in gemoedelijke onderkomens waarbij in de omringende natuur diverse
activiteiten mogelijk zijn. De tussenliggende trajecten voeren langs interessante, leuke en gezellige bezoekerscentra en bezienswaardigheden, waardoor u
Finland echt leert kennen.
Reisschema
Amsterdam - Helsinki per KLM lijndienstvlucht
3 nachten Holiday Club Saimaa - Rauha
4 nachten Honkakoli Chalets - Koli
4 nachten Holiday Club Katinkulta - Vuokatti
4 nachten Keurusharju Chalets - Keuruu
Helsinki - Amsterdam per KLM lijndienstvlucht
Vervoer
U vliegt met de KLM naar Helsinki. Na aankomst haalt u op de luchthaven uw huurauto van Europcar op. Deze levert u de laatste dag weer in op de
luchthaven van Helsinki.

DETAILS
Midzomernacht
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Rond 21 juni wordt in de Scandinavische landen midzomernacht gevierd. Dit is dan ook een geliefde reisperiode. Diverse accommodaties zijn rond die tijd al
vroeg volgeboekt. Bovendien kunnen de accommodatieverschaffers vanwege de grote vraag een extra toeslag berekenen. Op tijd reserveren is aan te raden!
BOEKINGSINFORMATIE
Tîjdelijk kosteloos annuleren voor nieuwe reserveringen
Wij kunnen ons voorstellen dat u momenteel afwachtend bent bij het maken van een nieuwe boeking, maar ook aan de coronavirus crisis zal een einde
komen. Om u toch in de gelegenheid te stellen zonder risico nu al te boeken voor 2021 geven wij u de garantie dat u uw boeking tot 6 weken voor vertrek
kosteloos kan annuleren of wijzigen, dus plan gerust uw reis! Lees voor de exacte voorwaarden de Covid-19 informatie per bestemming in het bovenste
menu.
Optie
In een aantal gevallen is het mogelijk om een optie te nemen op een reis. U kunt ons hiervoor een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen.
Prijsberekening
Als u een reis heeft gevonden klikt u op het blauwe vakje met ´Prijsopgave´ om de totale reissom te berekenen. Vervolgens geeft u de vertrekdatum, aantal
personen en de gewenste reisduur in. Vervolgens doorloopt u in verschillende stappen uw keuzes voor vervoer, autohuur, accommodatie, excursies en
verzekeringen. Let op: als er een vierkantje () voor een reisonderdeel staat is dit een optioneel onderdeel, dat u aan kunt vinken (bijv. voor een extra excursie
of een annuleringsverzekering), waarna de prijs hiervoor verschijnt in het prijsoverzicht. Voor meer informatie over ieder reisonderdeel kunt u klikken op de
links.
Maatwerkofferte
Als u wilt afwijken van de standaardreis (bijv. extra nachten of andere overnachtingsplaatsen) kunnen wij in veel gevallen een maatwerkofferte voor u
maken. Stuur ons dan een e-mail met een exacte specificatie van uw wensen, vertrekdatum, aantal personen etc.
Boekingsaanvraag
Als u de reis wilt reserveren klikt u onderaan het scherm op "Boek deze reis", waarna u de totale reissom ziet en of de reis uit voorraad geboekt kan worden
of moet worden aangevraagd. In veel gevallen zal de reis moeten worden aangevraagd, hetgeen wil zeggen dat wij eerst bij de vervoerder en/of
accommodatieverschaffer(s) moeten controleren of er nog plaats beschikbaar is. Let op: als u een boeking aanvraagt is dit niet vrijblijvend en kunt u de
boekingsaanvraag (indien de reis conform de aanvraag beschikbaar is) niet meer kosteloos annuleren. Indien beschikbaar maken wij een definitieve boeking
voor u. Als alles is ingevuld klikt u op "Deze reis reserveren/aanvragen, waarna onderaan een boekingsnummer verschijnt. U ontvangt een bevestiging van de
boekingsaanvraag op het opgegeven e-mailadres.
Paspoortnamen
Het is belangrijk dat de opgegeven namen overeenkomen met het paspoort van de reizigers, inclusief de volledige eerste voornaam uit het paspoort. Gebruik
dus geen roepnamen of de achternaam van uw echtgenoot, want dit kan bij het inchecken voor de vlucht tot instapweigering leiden.
Flexibele prijzen
Luchtvaartmaatschappijen werken met een flexibel prijssysteem, waarbij de prijs afhankelijk is van de bezetting van de gewenste vluchten op het moment
van reserveren. Men heeft voor elke tariefklasse een beperkt aantal stoelen per vlucht beschikbaar. Het systeem komt er kortweg op neer dat hoe voller de
vlucht raakt, des te hoger de vliegprijs wordt. Bij de prijsberekening gaan wij uit van het meest voordelige vliegtarief. Hier zit geen "real time"
beschikbaarheid aan gekoppeld, dus zodra wij uw boekingsaanvraag ontvangen gaan we na of dit tarief nog beschikbaar is en nemen in het geval van
toeslagen eerst contact met u op, alvorens de accommodatie aan te vragen. In het hoogseizoen zijn de voordeligste plaatsen snel uitverkocht, dus daarom
adviseren wij u tijdig te reserveren. Daarnaast hanteren ook Hurtigruten, een aantal ferrymaatschappijen en hotelketens een flexibel prijssysteem. Hiervoor
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geldt hetzelfde: op tijd boeken is over het algemeen het meest voordelig.
Duur aanvraag
De duur van de aanvraag is afhankelijk van de periode en het type reis. Als u vroegtijdig boekt is de gemiddelde duur van een aanvraag voor een autorondreis
2-4 dagen. Voor reizen in het hoogseizoen en als u laat boekt kan de aanvraag ca. 7 dagen in beslag nemen, omdat sommige accommodatie dan al
volgeboekt kunnen zijn en wij andere hotels of huisjes moeten benaderen als alternatief.
Nota/bevestiging
Zodra alle reisonderdelen akkoord zijn, ontvangt u van ons een nota/bevestiging per e-mail. In het geval er sprake is van alternatieve accommodatie en/of
prijswijzigingen wordt dit met u overlegd. Als u niet akkoord gaat met de aangeboden alternatieven heeft u het recht om alsnog af te zien van de reis.
Betaling
Zodra uw reis is bevestigd ontvangt u per e-mail de factuur. De aanbetaling bedraagt (tenzij anders vermeld) 20% van de reissom. De restant reissom dient
uiterlijk 6 weken voor vertrek te worden voldaan, dus bij boeking binnen 6 weken voor vertrek moet de gehele reissom gelijk bij ontvangst van de nota
worden betaald. U krijgt geen nieuwe factuur of een herinnering voor de eindbetaling, dus houdt zelf in de gaten dat de eindbetaling op tijd wordt
overgemaakt.
Reispapieren
Na ontvangst van de volledige betaling ontvangt u uw reispapieren circa 10 dagen voor vertrek per post of per e-mail, afhankelijk van de door u
gereserveerde reis.

REISPROGRAMMA
Dag 1: Naar Finland
..Vanuit Nederland vliegt u nonstop naar Helsinki. Nadat u uw huurauto afgehaald heeft, reist u door het zuiden van Finland naar Rauha, een afstand van ca.
255 km. U verblijft in Holiday Club Saimaa.
Dag 2 en 3: Verblijf in Rauha
..Er zijn allerlei activiteiten te ondernemen op en om het meer en in de omliggende bossen. Voor ontspanning kunt u terecht in de luxe spa of een van de
sauna's van Holiday Club. Als dagexcursie kunnen wij een bezoek aan Savonlinna aanraden.
Dag 4: Rauha - Koli (ca. 295 km)
..De route voert u richting Joensuu en naar de streek Karelië. Onderweg passeert u het natuurwonder bij Punkaharju, waar de in de ijstijd gevormde
bergruggen de attractie vormen, alsmede ?½s wereld grootste houten kerkgebouw bij Kerimäki. In Koli verblijft u op de oevers van het Pielinen meer in Koli.
Dag 5, 6 en 7: Verblijf in Koli
..Er zijn dagelijks veel activiteiten mogelijk, zoals wandel- en kanotochten. In het lokale hotel kunt u tevens gebruik maken van het spacentrum. Eventueel
dagtochtje kan bijvoorbeeld naar Nurmes, hier vindt u een nagebouwd Karelisch dorp. Hier staat het Bombahuis, het grootste blokhuis van Scandinavië, waar
u kunt proeven van lokale specialiteiten.
Dag 8: Koli - Vuokatti (ca. 160 km)
..Een relatief kort traject door het noordelijk merengebied naar Vuokatti. Vier nachten verblijf in Holiday Club Katunkulta.
Dag 9,10 en 11: Verblijf in Vuokatti
..U bevindt zich temidden van de prachtige natuur. Er zijn verschillende dagtochtjes te maken zowel wandelend als met de auto. Op het meer kan naast
andere activiteiten ook worden gevist, er is een 18-holes golfbaan en voor de liefhebbers is een spacentrum aanwezig.
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Ook is het mogelijk een speciale berensafarinacht bij te boeken; u gaat voor één nacht een beren-observatiehut in om tijdens het midzomerse licht beren te
observeren. Een unieke belevenis!
Dag 12: Vuokatti - Keuruu (ca. 405 km)
..Door een landschap met vele heuvels en uitgestrekte bossen gaat u via Kuopio en Jyvaskylä naar Keuruu. Verblijf in Keurusselka Chalets.
Dag 13,14 en 15: Verblijf in Keuruu
..Diverse dagtripjes mogelijk, bijvoorbeeld naar Ähtäri. Hier ligt het interessante wildpark dat zich specialiseert in dieren van Noord-Europa. Ook kan er in de
omgeving worden gewandeld en zijn er activiteiten op het meer mogelijk.
Dag 16: Naar huis
..Vertrek terug naar de luchthaven van Helsinki (ca. 280 km), waar u de auto weer inlevert. U vliegt nonstop terug naar Amsterdam.
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