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Viikko New Yorkissa kaupunkiin ja sen musikaaleihin tutustuen. Matkan isäntänä ja vetäjänä Marco 

Bjurström. Kokonaisuuteen on valmiiksi sisällytetty kolme musikaalia, mutta sinulle jää myös omaa 

aikaa paikan päällä.  

NEW YORK  MUSIKAALIT  

MARCO BJURSTRÖMIN  KANSSA 

11.10. – 18.10.2020 

 

Matkan isäntänä ja vetäjänä on musikaalien todellinen tietopakkaus ja New York -fani Marco 

Bjurström. Päivien aikana kuulet niin taustatietoa kuin mielipiteitä musikaaleista vuosikymmenien ajalta.  

Marco Bjurström on matkalla ja kaikilla sen retkillä mukanasi. Lisäksi Marcolla on takataskussa monta 

ihanaa vinkkiä ja faktaa, joita et ehkä entuudestaan New Yorkista tiedä. Marco Bjurströmin vetämällä 

erikoismatkalla olet turvallisissa käsissä ja hyvässä seurassa. Voit siis uppoutua nauttimaan.  Lisätietoa 

Marcosta näet Step Upin sivuilta Marco Bjurström. 

Marco on aivan huippuopas! Hän piti hienosti huolta koko porukasta. Hän näytti ja opasti meitä 

enemmän kuin ohjelmassa luvattiinkaan. Ihanaa oli myös, että meillä oli niin pieni ryhmä, sehän oli ihan 

ylellisyyttä! Matka oli ihanasti järjestetty ja huollettu. (palaute 2018 NYC musikaalimatkustajalta). 

Matka sisältää jo valmiiksi  

- Finnairin edestakaiset suorat lennot New Yorkiin ja matkalaukun ruumaan 

- Marco Bjurström asiantunteva matkaisännöinti ja luennot musikaaleista 

- Majoituksen 4**** hotellissa  

- Valmiiksi hankitut musikaaliliput 3 näytökseen  

- Yksityiset lentokenttäkuljetukset tälle ryhmälle 

- New York Hudson Yards Tour englanninkielisen oppaan vetämänä ja käynti Vesselissä 

- Tuloillan illallinen  

- Veneajelu Manhattanin edessä 

- Edge Observation desk -visiitti 

- Hotellin portierin maksut 

- Valmiiksi hankitut metroliput New Yorkiin koko ajaksi 

- Muuta mukavaa ohjelmaa isäntänne kanssa. 

 

 

http://www.pamplemousse.fi/
https://www.stepupschool.fi/opettajat/marco-bjurstrom/
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Matkaan valittu musikaalit HADESTOWN ja COMPANY XIV. Kolmas musikaali valitaan ja 

paljastetetaan myöhemmin. Mukana siis kolmas YLLÄTYSMUSIKAALI 

 

    
 

Matkalla voit halutessasi myös käydä tanssimassa Alvin Aileyn studiolla yhdessä. Kaikki halukkaat ovat 

tervetulleita, ota treenivaatteet mukaan. Tanssituntitarjontaan tutustutaan lähempänä matkaa tai paikan 

päällä.  

 

Vahvistamme saatavuuden mukaan liput, kun minimilähtijämäärä 12 hlöä Marcon lisäksi on koossa. 

Pidätämme oikeuden matkan ohjelman muutoksiin / musikaali-iltojen ajat / näytökset voivat vielä 

vaihtua.  

 

Matkan hinta 3980 € / hlö jaetussa 2 hengen huoneessa  

- Kerro ilmoittautumisen yhteydessä kenen kanssa asut. Muussa tapauksessa on hyvä varata yhden 

hengen huone.  

- Sgl-huoneen lisä 948 €.  

- Pamplemoussen palvelupalkkio 24 € /hlö 

- Halutessasi voit laittaa myös tiedon, että olet yksin ja etsit sopivaa huonekaveria. 

Suorat turistiluokan reittilennot Helsinki - New York - Helsinki Finnairilla 

su 11.10.20 kello 12.45 – 14.40 

la 17.10.20 kello 19.05 – > Helsinkiin saapuminen su 18.10.20 kello 10.10 

Hotelli  INNside New York NoMad 4**** Laadukas ja moderni hotelli Chelsea/Nomad alueella. Tilavat 

nykyaikaiset huoneet. Hotellimajoituksemme sisältää aamiaiset hotellissa ja olemme maksaneet 

puolestasi ennakkoon portier-maksut.  Hotelli sijaitsee Chelsean alueella 

Osoite: 132 west 27th street, between Sixth and Seventh Avenue,  New York 

Katso hotellin tietoja lisää  

 

http://www.pamplemousse.fi/
https://www.melia.com/en/hotels/united-states/new-york/innside-new-york-nomad/rooms.htm
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Alustava ohjelma (HUOM. muutokset ovat mahdollisia ohjelmassa sekä näytöspäivien että muun 

ohjelma suhteen)  

 

Sunnuntai 11.10.2020  

Tapaaminen Marcon kanssa lentokentällä Helsingissä, Finnairin suora lento New Yorkiin lähtee 12h45. 

Saapuminen NYCiin 14h40. Yksityinen kuljetus New Yorkin hotellille.  

Saat oman metrokorttisi News Yorkiin. Tämä on voimassa koko matkasi ajan.  

Illalla yhteinen aitoamerikkalainen hampurilaisateria Rockefeller Centerin Bill’s Bar & Burgerissa. Täällä 

myös vegepurilainen saatavana! 

 

Maanantai 12.10.2020 

Aamiainen hotellissa. Päivän ohjelmassa yhteinen veneretki Manhattanin edustalla. Näe vapaudenpatsas 

ja koko Manhattanin upea siluetti toisesta näkökulmasta. Tästä alkaa todellinen New Yorkin viikko.  

 

  
 

Tiistai 13.10.2020 

Aamiainen hotellissa.Yhteinen kävelyretki opastetusti Manhattanilla ja Hudson Yardsilla. Käyt myös 

Vesselissä, uudessa uskomattomassa ”spiraaliportaikossa”, josta tullut yksi uusi New Yorkin maamerkki. 

Mukana osan aikaa paikallisopas, englanninkielinen opastus. 

 

Iltapäivällä Marcon musikaali-illan info. Kuulet asiaa musikaalien maailmasta sekä faktaa illan 

musikaalista ja sen esittäjistä.  

 

19.00 Broadway musikaali HADES TOWN 

Marcon sanoin: Hadestown on uusi musikaali, joka vuonna 2019 voitti peräti 8 Tony-palkintoa 

(mm. paras musikaali) ja lukuisia muita palkintoja. Näin sen marraskuussa 2019 ja se sujahti 

välittömästi minun henkilökohtaiseen top 10:iin kaikkien näkemieni teosten joukossa. 
Pohjalla on antiikin tarinat Orfeuksesta ja Eurydikesta sekä Hadeksesta ja Persefonesta, jotka 

on huikealla tavalla tuotu ”ei mihinkään aikaan”. Todella vahva teos, joka toteutetaan aika 

pienellä taiturijoukolla siten, että sekä muusikot että näyttelijät ovat hyvin lähellä yleisöä ja 

vahvasti läsnä koko ajan. Teoksen säveltäjä/kirjoittaja on Anais Mitchell, joka on yhdessä 

ohjaaja Rachel Chavkinin kanssa luonut tämän mestariteoksen. Jos ja kun kuuntelette 

musikaalin musiikkia etukäteen, niin toivon että se toimii kuten minulla - oli pakko lähteä New 

Yorkiin. 
 

http://www.pamplemousse.fi/
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Keskiviikko 14.10.2020 

Aamiainen hotellissa. Marcon valitseman vielä salaisen musikaalin info.  

 

Broadway musikaali – ESITYS ILMOITETAAN  MYÖHEMMIN.  

 

Torstai 15.10.2020 

Aamiainen hotellissa. 

Marcon infossa kuulet asiaa burleskia, sirkusta ja musikaalimaailmaa yhdistävästä illan näytöksestä. 

Company XIV on paljastanut että syksyn esityksestä on tulossa vielä aiempiakin upeampi, mutta sen 

enempää ei  teemasta vielä kokoonpano paljasta.  Marcollakaan ei tästä varmaan juttu loppu, enemmänkin 

kuvailevat sanat voivat olla vähissä. Näytös, joka kokemuksena tulee varmasti piirtymään jokaiseen 

soluusi ja muistiisi. 

 

Iltanäytös:  COMPANY XIV  

http://companyxiv.com/ 

Marcon sanoin: Mitenköhän tätä pläjäystä voisi ikinä kuvailla? Supertaitavien ja sopivasti 

kummallisten tanssijoiden, laulajien, performanssitaiteilijoiden esittämä burleskirevyy, joka 

yllättää lähes kaikessa mahdollisessa ja mahdottomassa. Company XIV:n showt ovat aikuisille 

rakennettuja rouhean rajuja satuja olematta kuitenkaan hävyttömiä. Esitykset ovat heidän 

omassa teatterissaan Brooklynissä, sopivasti poissa Manhattanin humusta. Olen nähnyt heiltä 

kolme erilaista kokonaisuutta ja jokaisella kerralla olen ollut fiiliksissä. Tästä showsta voisi 

sanoa, että maailman kaikista kaupungeista ainoastaan New Yorkissa voi kokea tällaista. 
 

 
 

 

http://www.pamplemousse.fi/
http://companyxiv.com/
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Perjantai 16.10.2020 

Aamiainen hotellilla.  

Yhteinen vierailu keväällä 2020 New Yorkiin rakentuvalla aivan uudella (noin sadan kerroksen 

korkeudessa) olevalla Edgellä. Kyseessä on aintulaatuinen lasinen näköalapaikka, jolle Empire State 

Building tulee jäämään kakkoseksi.  

 

Ehkä ehdit käymään myös tanssitunneilla Alvin Aileylla! 

 

  
 

Lauantai 17.10.2020 

Aamiainen hotellilla.  

Oma yksityinen bussikuljetus lentokentälle ja paluu suoralla lennolla Helsinkiin.  

Lennon lähtöaika 19h05 

 

Sunnuntai 18.10.2020 

Lento saapuu Helsinkiin kello 10h10 

  

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumiset Pamplemousseen: matkat@pamplemousse.fi  

Ilmoita: Lähtijän nimi, syntymäaika, puh, osoite, meili ja maksajan tiedot. Kerro samalla oliko sinulla 

valmiina huonekumppani tai olitko ajatellut yhden hengen huonetta.  

 

Maksuaikataulu  

- 15.2.2020  varausmaksu 1300 €  + palvelupalkkio 24 €  

- 15.5.2020  alkumaksu 1380 €   

- 1.7.2020 loppumaksu 1300 €  

Mahdollinen single-huoneen lisä laskutetaan ensimmäisessä erässä.  

 

Matkan hinta ei sisällä: 

• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia • Palvelumaksua 24 € / hlö • Aamiaisia tai ruokailuja 

ohjelman ulkopuolella  • USA viranomaismaksuja (esim. ESTA) • Istumapaikan varausta numeroidulla 

paikalla 

 

Varaamme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. Pamplemoussella on oikeus perua tai tehdä muutoksia 

matkaan, jos lähtijöitä ei ole vähintään 12 matkustajaa + Marco. 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.   

 

Jatkossa tarvitsemme myös USAn viranomaisten vaatimat tiedot. Lähetämme ilmoittautumisen jälkeen 

infoa ryhmän toteutumisesta ja samalla ilmoittautumismaksusta alkulaskun. Matkustaessasi USAan 

http://www.pamplemousse.fi/
mailto:matkat@pamplemousse.fi
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sinulla tulee olla voimassa oleva luottokortti (sitä saatetaan tarvita esim. hotelliin rekisteröitymisessä). 

Varaa myös dollareita valmiiksi mukaan jo Suomesta (ihan jo tippikulttuurinkin vuoksi). GSM:n 

liittymän tulisi olla sellainen joka toimii myös USA:ssa. Tarkista matkavakuutuksesi, että se  on voimassa 

myös USA:ssa. Tee ulkoministeriön Matkustusilmoitus ennen matkalle lähtöä. 

 

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 USD kurssin 26.11.2019 mukaan. 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 lentokentälle, mutta muuten Manhattanilla kuljetaan julkisilla ja 

jalan. Matka sisältää valmiiksi metrolipun viikoksi.  

 

Ulkoministeriön matkustusohjeet USA näet tästä linkistä  

USAlla suomen kanssa viisumivapaus, mutta huomaathan erikoissäännöt jotka vaativat että passisi on 

oltava voimassa 6kk vielä matkan jälkeen ja että sinulla on oltava uudenlainen biodynaaminen passi. 

Yhdysvaltain lähetystön infosivuilta näet lisää asiaa.  

 

Peruutusehdot 

Erikoismatkassa varausmaksu sekä palvelumaksu pidätetään asiakkaalta kaikissa peruutuksen 

vaihtoehdoissa. Alku-, väli- tai loppumaksun jälkeen tehdyistä peruutuksista ei myöskään maksuja 

palauteta takaisin. 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.  

 

Matka on reittilentoihin perustuva matkapaketti, joka sisältää myös maapalveluja paikan päällä. 

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

 

Hintaperuste 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Jos osallistujamäärässä jää alle minimin on matkanjärjestäjällä 

oikeus muuttaa ohjelmaa, muuttaa hintaa tai perua matka (YME10) 

 

Matka sisältää reittilennot, jotka pääsääntöisesti ovat peruutuskelvottomia liputuspäivän jälkeen. 

Matkamme sisältävät useasti myös erityismatkaehtojen mukaisia räätälöityjä maapalveluja esim. 

majoituksissa, harrasteissa tai vierailuissa, joissa ei ole peruutusmahdollisuutta. 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. 

 

Yleistä 

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. 

 

http://www.pamplemousse.fi/
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=341698&nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI
http://www.ustraveldocs.com/fi_fi/fi-niv-visawaiverinfo.asp
http://www.pamplemousse.fi/matkanjarjestajan-tiedot/
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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.  

 

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 oikeus peruuttaa matka  

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

oikeuttamina matkustajalta em. peruutusehtojen mukaiset kulut. 

 

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan 

huoneeseen tai huoneistoon, ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus 

periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen 

jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle. (YME 4.2 – 4.3) 

 

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.  

 

Matkanjärjestäjän vastuu 

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 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.  

 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.formin.fi/
http://www.finavia.fi/
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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 26.11.2019 / 27.11. 

 

 

 

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

