JAGOTRAVEL
WANDELSPORTREIZEN
DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND

In het land van de middernachtzon en de 1001 meren wordt al sinds 1988 een wandeldriedaagse
georganiseerd. Vanaf 1998 is deze tocht onderdeel van de International Marching League. Alle
reden dus voor JAGOTRAVEL om ook deze reis nu al voor het 14e jaar op het programma te
zetten. Ook voor dit jaar staat er een korte vijfdaagse reis naar alleen Vaasa op het
programma. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een langere reis van 12 dagen naar het
wandelevenement in Kaunas/Litouwen in combinatie met Vaasa.
De reis begint op donderdag met de ochtendvlucht met KLM naar Helsinki. Na aankomst in Helsinki gaan we per
trein (reisduur zo’ 5 uur) dwars door het uitgestrekte merengebied van centraal-Finland naar de aan de westkust gelegen stad Vaasa. Aankomst in Vaasa vroeg in de avond zodat u nog op tijd bent voor de
welkomstceremonie.
Voor de overnachting in Vaasa is er de volgende keuze :

slaapzaal in sporthal. U dient daarvoor zelf een slaapzak mee te nemen. Bij deze accommodatie heeft u op
vrijdag/zaterdag/zondag ook het ontbijt. Op maandagmorgen is het ontbijt niet inbegrepen.

***hotel Scandic Vaasa in het centrum van Vaasa en op korte afstand van de startplaats.
Hier kunt u kiezen uit luxe één- of tweepersoonskamer met douche/bad en toilet. Een uitgebreid
ontbijtbuffet is iedere dag inbegrepen.
Op vrijdag biedt de organisatie een boot/wandelexcursie aan naar een klein eiland in de archipel voor de kust.
Er wordt een korte, maar behoorlijk zware wandeling van 15 kilometer georganiseerd die door lokale gidsen
begeleid wordt. Deze wandeling geldt als de eerste wandeldag van de driedaagse en is door deelnemers van
afgelopen jaren als ontzettend mooi en gevarieerd omschreven. Aan het einde van de wandeling wordt er een
originele Finse vislunch geserveerd. Het terrein is echter niet altijd even gemakkelijk en kan soms drassig zijn.
Zaterdag en zondag zijn de twee echte wandeldagen waarbij u dagelijks kunt kiezen uit afstanden van 10, 21 of
42 km. Voor het IML-stempel dient u echter minimaal 21 kilometer per dag te wandelen. (De excursiewandeling
op de eerste dag is ook geldig voor het IML-stempel). Een IVV-stempel krijgt u al vanaf 10 kilometer.
Op maandag gaan we per trein weer terug naar Helsinki om vandaar per vliegtuig terug te keren naar
Amsterdam waar we in de loop van de avond aankomen.
Wilt u een afwijkend arrangement, uw verblijf in Finland verlengen of juist alleen maar accommodatie tijdens
de wandeldagen boeken? Bij JAGOTRAVEL is (bijna) alles mogelijk. Neem met uw wensen contact op met
JAGOTRAVEL en wij maken een reis op maat...
U kunt deze reis ook combineren met het wandelevenement in Jubarkas/Litouwen. Zie daarvoor de speciale
reisbeschrijving van de combinatiereis Fitouwen / Finland
De reis wordt begeleid door Els Hermans, een ervaren JAGOTRAVEL-reisleidster die al meer dan 25 maal in
Vaasa geweest is.

aanmelding en informatie
JAGOTRAVEL Wandelsportreizen
Raadhuisstraat 7
5171 CP Kaatsheuvel
Tel. 06/28737174
Email info@jagotravel.nl
Website www.jagotravel.nl
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REISSCHEMA
REISDATUM

Van donderdag 6 t/m maandag 10 augustus 2020

REISSCHEMA

DONDERDAG 6 AUGUSTUS

Om 10.00 uur vlucht met KLM vanaf Schiphol naar Helsinki. Na aankomst in Helsinki met een bijna 5 uur
durende treinreis dwars door Finland naar de plaats Vaasa. Na aankomst in Vaasa inchecken in de
overnachtingsgelegenheid. In de avond is de openingsceremonie en een kleine vlaggenparade / intocht.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS

Vandaag nemen we deel aan een wandelexcursie door de eilandenarchipel voor de kust van Vaasa. We maken een
vijftien kilometer lange wandeling door de prachtige natuur. Heen- en terugreis vinden plaats per bus. Tussen
de eilanden wordt u vervoerd per boot. Aan het eind van de wandeling wordt een lunch met traditionele vissoep
geserveerd. Indien u niet aan deze excursie deel wilt nemen kunt u ook de 21 kilometer lange Friendshipwalk
wandelen. U krijgt dan een korting van EUR 25 op de reissom mits u dit uiterlijk 1 maand tevoren doorgeeft.

ZATERDAG 8 + ZONDAG 9 AUGUSTUS

Deelname aan de tweede en derde dag van de Driedaagse Vaasan Marssi. U kunt beide dagen kiezen uit
afstanden van 21, 30 of 42 kilometer.

MAANDAG 10 AUGUSTUS

In de loop van de ochtend per trein terug naar Helsinki en vandaar vlucht naar Amsterdam. Aankomst in
Amsterdam om ca. 20.00 uur.

REISSOM

De reissom van deze reis is :
- bij overnachting in de slaapzaal school / sporthal
- bij overnachting in ***hotel Scandic Vaasa
toeslag éénpersoonskamer hotel

€
€
€

538
884
332

In de reissom is inbegrepen :

de vliegreis incl. luchthavenbelastingen en 1 stuks ruimbagage van max. 20 kg

alle overnachtingen met ontbijt
(in sporthal geen ontbijt op maandagmorgen)

alle transfers

boot/wandelexcursie op vrijdag

inschrijfgeld wandeltochten incl. herinnering

Nederlandstalige reisleiding
in de reissom is niet inbegrepen :

ontbijt in school/sporthal op maandagmorgen

overige maaltijden

verzekeringen

persoonlijke uitgaven
Deelnemers uit België of het zuiden van Nederland kunnen voor dezelfde reissom ook vanaf de luchthaven
Zaventem vertrekken. U vliegt dan zonder reisleiding naar Helsinki en wordt op de luchthaven van Helsinki door
de reisleider opgewacht.
De excursie op vrijdag is standaard bij de reissom van de korte reis inbegrepen. Indien u deze niet mee wilt
maken maakt u inplaats daarvan op vrijdag een normale wandeling over 21 kilometer. U krijgt dan een korting
van EUR 25 op de reissom. Dit dient u dan wel uiterlijk 1 maand voor vertrek op te geven.
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Aangezien de vliegtickets geboekt worden tegen de “prijs van de dag” kan het zijn dat als u langer wacht met
boeken u een behoorlijke toeslag (tot € 200) moet betalen. Het is dus zaak zo vroeg mogelijk te boeken.
Wilt u een afwijkend arrangement, uw verblijf in Finland verlengen of juist alleen maar accommodatie tijdens
de wandeldagen boeken ? Bij JAGOTRAVEL is (bijna) alles mogelijk. Neem met uw wensen contact op met
JAGOTRAVEL en wij maken een reis op maat...
De reissom hier genoemd is op basis van het goedkoopste vliegticket beschikbaar op 15 oktober 2019
(basisprijs EUR 235). Hoe langer u wacht met boeken hoe groter de kans is dat er een toeslag voor het
vliegticket is (die kan oplopen tot meer dan € 150 per persoon. De reissom is verder gebaseerd op de prijzen
zoals die bij ons bekend waren op 15 oktober 2019. Bij prijsverhogingen of wijziging van tarieven en
(luchthaven)belastingen kunnen wij deze verhoging tot twee weken voor vertrek aan u doorrekenen.

VAASAN MARSSI
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VERZEKERINGEN

U kunt via JAGOTRAVEL een reis- en annuleringsverzekering laten afsluiten bij de EUROPEESCHE
VERZEKERINGEN. Volgens onze reisvoorwaarden bent u verplicht om over een geldige reisverzekering te
beschikken! U kunt die zelf afsluiten of dit via JAGOTRAVEL laten doen. Als u hiervan gebruik wilt maken vul
dan de rubriek verzekeringen op het aanmeldingsformulier in. Na ontvangst krijgt u dan van ons een nota voor
de verzekeringen toegezonden. De exacte voorwaarden voor de verzekeringen alsmede het maximale bedrag
van dekking zijn op kantoor te verkrijgen.
Zie voor meer informatie over de verzekeringen de website www.jagotravel.nl

AANMELDING

U kunt zich voor deze reis aanmelden door het aanmeldingsformulier in de brochure in te vullen en aan
ons op te sturen. Het aanmeldingsformulier vindt u ook op wwww.jagotravel.nl
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u van ons een deelnamebevestiging en een nota voor de door u
geboekte reis en afgesloten verzekeringen. U hoeft pas op het moment van ontvangst van de factuur een
aanbetaling te voldoen.
Leest u in ieder geval de annuleringsvoorwaarden (die in onze algemene brochure staan) aandachtig door.
Mocht u meerdere aanmeldingsformulieren nodig hebben maak dan svp. een kopie.
Voor iedere aanmelding (ongeacht het aantal personen en het aantal geboekte reizen) wordt een bedrag
van EUR 10 aan administratiekosten in rekening gebracht.

KORTINGEN

Er zijn de volgende kortingsmogelijkheden :
* Bij aanmelding minimaal 6 maanden voor vertrek krijgt u een korting van EUR 25.
* Bij een gezamenlijke aanmelding van een groep van 6 of meer personen krijgt u 5 % korting op de
reissom. Vanaf 15 personen gelden er speciale voorwaarden. Hierover kunt u met ons kantoor
contact opnemen.
* Bij boeking van meer dan 3 reizen tegelijkertijd bij JAGOTRAVEL (niet in combinatie met Jago-Tours)
krijgt u eveneens een korting van 5 %.
De kortingen zijn stapelbaar maar de totale korting is echter nooit meer dan € 75 per persoon per reis.
Kortingen worden echter nooit gegeven over toeslagen als éénpersoonskamertoeslag, belastingen en
verzekeringen.
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AANMELDINGSFORMULIER FINLAND

Hierbij meldt ondergetekende zich aan voor de volgende JAGOTRAVELreis :
(graag met volledige voornaam en getrouwde vrouwen met meisjesnaam invullen)
Let op dat u de namen hieronder precies zo invult als op uw paspoort/identiteitskaart
vermeld, Indien dit verschillend is kan u bij vliegtickets problemen ondervinden bij de
incheck. Eventuele extra kosten zijn dan voor eigen rekening!

Reiziger 1
naam (meisjesnaam)
voornamen
geboortedatum
Reiziger 2
naam (meisjesnaam)
voornamen
geboortedatum
correspondentieadres
postcode
woonplaats
mobiele telefoon
email

:
:
:

O Dhr / O Mevr ────── ──────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────
─── / ─── / ───

:
:
:

O Dhr / O Mevr ────── ──────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────
─── / ─── / ───

:
:
:
:
:

─────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────

aanmelding
O aanmelding voor de wandelreis naar Vaasa/Finland van 6 t/m 10 augustus 2020
ik schrijf in voor de volgende accommodatie
O slaapzaal in sporthal
O hotel Scandic Vaasa, luxe kamer met douche en toilet
Wat voor kamer wilt u hebben
0 ik wil graag een 1-persoonskamer
0 ik wil op een tweepersoonskamer ingedeeld worden
O ik wil graag een tweepersoonskamer samen met .......................
verzekeringen
O ik wil graag een reisverzekering

O
O
O
O ik wil graag een annuleringsverzekering
O ik wil een doorlopende (jaar rond) reis-

met geneeskundige kosten
met geld/cheques dekking
met ongevallendekking
en annuleringsverzekering

afstand
....... km
deelname
Ik neem voor de ...e maal aan deze wandeltocht deel.
Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de reisvoorwaarden van JAGOTRAVEL. Ik
maak na ontvangst van de faktuur/bevestiging een bedrag ter hoogte van het vliegticket
alsmede 25 % van de resterende reissom (met een minimum van totaal EUR 250 pp)over op de
bankrekening van JAGOTRAVEL. Denkt eraan dat voor iedere boeking (ongeacht aantal
personen en aantal reizen per boeking) een bedrag van EUR 10 administratiekosten wordt
berekend.

datum
: ────────────────────────────────
handtekening : ────────────────────────────────
Opsturen aan :
JAGOTRAVEL, Raadhuisstraat 7, 5171 CP Kaatsheuvel
of email naar info@jagotravel.nl
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