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Pitkän viikonlopun matka Lontoon musikaaleihin tutustuen. Kokonaisuuteen on valmiiksi sisällytetty 

kolme musikaalia, mutta sinulle jää myös omaa aikaa Lontoossa.  

LONTOON MUSIKAALIT  

MARCO BJURSTRÖMIN  KANSSA 

to 17. – su 20.10.2019 

  

Matka tehdään yhteistyössä Step Upin kanssa. Lontoon matkan isäntänä ja vetäjänä on musikaaleista 

käytännössä lähes kaiken tietävä Marco Bjurström. Onkohan musikaalikysymystä mihin Marco ei osaisi 

vastata? Päivien aikana kuulet niin taustatietoa kuin mielipiteitä musikaaleista vuosikymmenien ajalta. 

Voit täysillä uppoutua vain nauttimaan. Matkalla kuulet myös mitkä ovat Marcon lempiravintoloita ja 

kahviloita Lontoossa. Lisätietoa Marcosta näet Step Upin sivuilta Marco Bjurström. 

Musikaalien erikoismatka sisältää Finnairin lennot, 3 yön majoituksen 2 hengen twin superior-huoneessa 

4**** hotellissa, aamiaiset, musikaaliliput 3 näytökseen ja lentokenttäkuljetukset . Jokaisesta 

musikaalista Marco kertoo tarkemmin Lontoossa taustatietoa. Sovimme nämä musikaalituokiot erikseen 

paikan päällä.  

   

Matkan hinta 1650 € / hlö 

Hinta jaetussa 2 hengen huoneessa. Sgl-huoneen lisä 195 €. 

- 30.3.19 varausmaksu 400 € + palvelupalkkio 24 €  

- 15.6.19 alkumaksu 800 €  

- 15.8.17 loppumaksu 450 €  

Single-huoneen lisä laskutetaan ensimmäisessä erässä.  
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Suorat reittilennot Helsinki – Lontoo – Helsinki Finnairilla 

17.10.19 Helsinki 8.00 – Lontoo 9.10 

20.10.19 Lontoo 16.00 – Helsinki 21.00 

Majoitus The Strand Palace 4**** 372 The Strand, Lontoo 

Hotelli sijaitsee aivan West Endin ytimessä ja sen ympäristössä on suurin osa musikaaliteattereista sekä 

nähtävyyksistä. Hotellissa oma ravintola, kahvila ja coctail-baari. Täältä on helppo kävellä kaikkiin 

valittuihin teattereihin ja vapaa-aikana voi nautiskella Covent Gardenin vilkkaasta elämästä. Hotellia on 

uusittu ja ryhmällemme on varattu uusitut superior-tason huoneet. 

https://www.strandpalacehotel.co.uk/room/superior-rooms/ 

   

 

Ohjelma (muutokset mahdollisia) 

Torstai 17.10.19  

Tapaaminen lentokentällä Helsingissä aikaisin aamulla, lento Lontooseen. Yksityinen bussikuljetus 

Lontoossa hotellille, jonne voimme jättää matkatavaramme säilöön. Vapaata aikaa aamupäivällä 

Lontoossa, minkä jälkeen majoittuminen hotelliimme Strand Palace. Aldwych-teatterissa illalla yhteinen 

musikaali Tina – The Tina Turner Musical . Marcon sanoin: Loistava ja supersuosittu 

elämänkertamusikaali legendaarisen Tina Turnerin elämästä. Pääosassa tietysti Tinan huikea 

musiikki, jonka avulla kerrotaan hänen koskettava ja monivaiheinen elämäntarinansa.  

KATSO TRAILERI 
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Perjantai 18.10.19 

Hotellin aamiainen. Vapaata aikaa päivällä Lontoossa. Mahdollisuus myös ryhmän yhteisestä päätöksestä 

käydä taidenäyttelyissä. Illalla Apollo-teatterissa musikaali Everybody’s talking About Jamie.  Marcon 

sanoin: Tositapahtumiin pohjaava musikaali lukioikäisestä pojasta, joka elää pienessä 

brittiläisessä kaupungissa eikä oikein tunne kuuluvansa joukkoon - hänen unelmansa nimittäin 

on tulla Drag-tähdeksi. Keskiössä vauhdikkaiden ja ajanhenkisten musa- ja tanssinumeroiden 

keskellä on Jamien taistelu omasta paikasta. Vaikka Jamien tarina välillä vaati nenäliinojen 

kaivelua taskun pohjalta, on showssa myös paljon huumoria ja iloa. 

KATSO TRAILERI 

Lauantai 19.10.19 

Hotellin aamiainen. Aamupäivä aikaa seikkailla yhdessä tai erikseen Lontoossa.  Lauantaina menemme 

yhteiseen päivämusikaaliin (noin kello 14h30) jonka valinta ja julkistaminen kerrotaan 

myöhemmin, ns.  jokerikortti. Illalla vapaata tai yhteistä ohjelmaa.  

Sunnuntai 20.10.19. 

Aamiainen. Vapaata aikaa aamulla ja lähtö hotellilta lentokentälle yhteisellä kuljetuksella ja paluu 

suoralla lennolla, Helsingissä kello 21.00 

Ilmoittautumiset matkaan Pamplemousseen: matkat@pamplemousse.fi  tai www.pamplemousse.fi/ryhmät 

Ilmoita: Lähtijän nimi (nimi kuten passissa 1. etunimi + sukunimi kokonaisuudessaan), gsm, s-posti  ja 

osoite. Lähetämme ilmoittautumisen jälkeen infoa ryhmän toteutumisesta ja samalla 

ilmoittautumismaksusta alkulaskun. 

 

Matkan hinta ei sisällä: 

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia • Palvelumaksua 24 € / hlö • Ruokailuja (varaamme paikan 

päällä yhteisiä ravintolavarauksia ryhmälle yhteisten toiveiden mukaan) 

 

Varaamme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. Pamplemoussella on oikeus perua tai tehdä muutoksia 

matkaan, jos lähtijöitä ei ole vähintään 20 matkustajaa + Marco. Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 

 
Jos osallistujamäärässä jää alle minimin on matkanjärjestäjällä oikeus muuttaa ohjelmaa, muuttaa hintaa tai perua 

matka. Musikaalit voivat lippupolitiikan vuoksi vaihtua ja paikat eivät ole välttämättä samassa paikassa katsomossa 

ryhmän kesken. Musikaalien esityspäivät voivat myös muuttua alustavasta ohjelmasta. Tarkista matkavakuutuksesi. 

Tee ulkoministeriön Matkustusilmoitus ennen matkalle lähtöä. Ulkoministeriön matkustusohjeet tästä linkistä  

 
Matka on erikoismatka, joka sisältää peruutuskelvottomia tuotteita. Matka kohdistuu myös euroalueen ulkopuolelle, 

mistä syystä matkanjärjestäjällä on oikeus hinnanmuutokseen tai matkan sisällön muutokseen valmismatkalain 

pykälä 9 mukaisesti (esim. valuuttakurssimuutoksen vuoksi). Matkan hinta on laskettu punnan  kurssin 13.3.19 

mukaan. Mahdolliset maahan saapumiseen liittyvät rajoitukset (myös esim Brexit tapauksessa) tai esim. viisumit 

ovat matkustajalle kuuluvia kuluja. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan näytöslippujen kuluja jos 

teatteriin pääsy on estetty matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä. Muutokset ohjelmaan mahdollisia ja 

lopullinen ohjelma vahvistuu lähempänä matkaa.   

 

Paikan päällä on ryhmällä yhteinen kyyti lentokentältä ja takaisin, mutta muuten Lontoossa kuljetaan julkisilla ja 

jalan. Mahdolliset bussit / metrot / taksit maksaa jokainen paikan päällä itse. On hyvä olla käteistä mukana sekä 

näihin liikkumisiin että ruokailuihin.  

 

Erikoismatkassa suoritetut maksut pidätetään asiakkaalta kaikissa peruutuksen vaihtoehdoissa. Alku-, väli- tai 

loppumaksun jälkeen tehdyistä peruutuksista ei myöskään maksuja palauteta takaisin.  
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Matkan sisältää reittilennot, jotka pääsääntöisesti ovat peruutuskelvottomia liputuspäivän jälkeen sekä 

erityismatkaehtojen mukaisia räätälöityja maapalveluja esim. majoituksissa, harrasteissa, näytöksissä tai vierailuissa, 

joissa ei ole peruutusmahdollisuutta. Poliittisista tai terroristisista syistä tapahtuvat peruutukset ja muutokset ovat 

matkanjärjestäjästä riippumattomia eikä voi niistä vastata. Käyttämättä jätetyistä palveluista ei mahdollista saada 

hinnanalennusta. On erittäin tärkeää huomioida, että matkaa, tai matkustajien tietoja matkojemme erityisluonteen 

vuoksi YME 7.2 oikeuttamina, ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää matkalippujen kirjoittamisen jälkeen. 

Myöhemmin tehtyjä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena. 

 

Matkanjärjestäjä Pamplemoussesta näet lisää tietoa www.pamplemousse.fi/matkanjarjestajan-tiedot/ 

 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Jos osallistujamäärässä jää alle minimin on matkanjärjestäjällä oikeus 

muuttaa ohjelmaa, muuttaa hintaa tai perua matka (YME10) Matkustajan tulee antaa Pamplemousseen yhteystiedot 

(myös puhelin), josta hänet voi ennen matkaa ja matkan aikana tavoittaa. Matkustajan on huolehdittava 

tarvittavistaan matka-asiakirjoista (kuten passista) sekä omista dokumenteistaan. Jos matkustaja ei käytä 

menolentoa, hän menettää oikeuden käyttää myös paluulentoa. Matkan varaaja on velvollinen toimittamaan kaikki 

matkanjärjestäjältä saamansa tiedot eteenpäin ja on vastuussa niiden oikeellisuudesta matkanjärjestäjää sekä 

matkalle lähtijöitä kohtaan.  Matka ei sovellu liikuntarajoitteiselle. 

 

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. 

  

Matkan varaus-, maksu- ja peruutusehdot  

Matkanne on erikoismatka, jota koskevat YME4 koskien erityisehdot. Varauksen yhteydessä maksetaan 

varausmaksu. Asiakasta sitova sopimus syntyy kun asiakas ilmoittautuu matkalle. Tällöin asiakas sitoutuu 

maksamaan alkumaksun. Mahdollisesta matkavahvistuksen jälkeisestä muutoksesta (kuten nimi) peritään todelliset 

kulut sekä erillinen palvelumaksu 24 euroa/aikuinen ja 12 euroa/alle 17 v. Maksettuja suorituksia ei palauteta 

myöskään sairastapauksessa.  

 

Matkustajatiedot 

Lähtijöiden tiedot tulee antaa kuten matkustajan passissa (1. etunimi + sukunimi kokonaisuudessaan). Yhteystiedot 

tulee saada niin, että matkustajiin saadaan yhteys myös matkan aikana. Matkustajan on ilmoitettava 

matkanjärjestäjälle mahdollisesta matkapaketin toteuttamisessa havaitsemistaan virheistä ilman aiheetonta 

viivytystä.  

 

Matkavarauksen tekevän henkilön on ilmoitettava matkaa koskevat tiedot ja ehdot niille matkustajille, joille hän on 

tilannut matkan. Hän on vastuussa tiedon oikeellisuudesta niin ehdotuksen, vahvistuksen kuin mahdollisten 

muutosten tai nimien ja lisätietojen osalta. 

 

Matkustajan peruuttaessa matkan veloitamme matkojemme erityisluonteen vuoksi YME 4.1 ja YME 1.3 

oikeuttamina matkustajalta em. peruutusehtojen mukaiset kulut. 

 

Edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy myös matkan keskeytysvakuutus ja 

peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Vakuutusten 

kattavuudessa voi olla eroja. Kehotamme tarkistamaan että vakuutusturvanne on riittävä.  

 

Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien yhteistyökumppaniensa kanssa. 

Yhteistyökumppanit tekevät kaiken voitavansa tässä esitteessä esitettyjen matkojen onnistumiseksi. Matkanjärjestäjä 

ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat "force majeure"-tapauksissa, esim. lakkotilanteissa, luonnon katastrofien 

sattuessa, poliittisissa selkkauksissa tai muissa vastaavissa tilanteissa. 

   

Tietoa maiden poliittisesta sekä terveydellisestä tilasta pitää Suomen ulkoministeriö, www.um.fi Suomen 

lentokenttien aikatauluista ja turvamääräyksistä näet www.finavia.fi.  

 

Tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun 

sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Matkanjärjestäjä on vastuussa koko matkapaketin 
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asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi matkanjärjestäjä on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan 

palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että 

yrityksestä tulee maksukyvytön. Tämä on lain vaatima vakiolauseke ja koskee kaikki vakuuden antaneita 

matkanjärjestäjiä.  

 

Pamplemousse Oy on Kilpailu- ja kuluttajarekisterissä  oleva vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04) ja on 

antanut vakuuden toiminnastaan.  www.kkv.fi/matkatoimistorekisteri.  

 

Yleiset matkapakettiehdot ja Pamplemoussen muut matkaehdot ovat luettavissa sivuilla 

www.pamplemousse.fi/matkaehdot/.  Mikäli tässä tarjouksessa ja edellä mainituilla nettisivuilla olevissa ehdoissa on 

ristiriitaisuuksia noudatetaan ensisijaisesti tässä tarjouksessa annettuja erityismatkaehtoja. 

 

Päiväys 20.3.2019 

 

 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.pamplemousse.fi/
http://www.pamplemousse.fi/
http://www.pamplemousse.fi/
http://www.pamplemousse.fi/
http://www.pamplemousse.fi/
http://www.pamplemousse.fi/
http://www.kkv.fi/matkatoimistorekisteri
http://www.pamplemousse.fi/matkaehdot/

