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Travellers’ Club Finlandin matka Washingtoniin ja New Yorkiin 
26.3.–3.4.2022 
 

Washington D.C. on Yhdysvaltojen pääkaupunkina politiikan ja päätöksenteon kiistaton keskus. 

Valkoinen talo, Capitol-kukkula ja Kennedyjen haudat Arlingtonissa samoin kuin keskustan 
lukuisat muistomerkit ovat television uutiskatsauksista tuttua Washingtonia. Kaupungin 

vehreys ja kauneus on monelle yllätys. Matkan ajankohtana todennäköisesti myös 
kirsikankukat ovat parhaimmillaan. Washingtonista matkustamme junalla New Yorkiin. 

Eläväisessä New Yorkissa on kaikkea: pilvenpiirtäjiä, Broadwayn musikaalien maailma, 
Keskuspuiston vehreys, lukemattomat museot ja lyömätön kulttuuritarjonta sekä ainutlaatuiset 

ostosmahdollisuudet.  

 
A=aamiainen, L=lounas, P=päivällinen 

  
Helsinki – Washington D.C. 

1. päivä, lauantai 26.3. Lähtö Helsingistä (Icelandair) klo 14.10 Reykjavíkin kautta (Icelandair) 

Washingtoniin, jonne saavumme klo 19.10. Majoitumme 4 yöksi keskustassa sijaitsevaan Mayflower-hotelliin 
(). Päivällinen hotellissa tai sen läheisyydessä. (P) 

 

Washington D.C. 
2. päivä, sunnuntai 27.3. Potomac- ja Anacostiajokien yhtymäkohdassa sijaitseva Washington D.C. on 

Yhdysvaltain pääkaupunki ja maan sisä- ja ulkopolitiikan keskus. Kaupungin yleisilme poikkeaa 
huomattavasti muista Pohjois-Amerikan miljoonakaupungeista, sillä Washingtonissa ei ole pilvenpiirtäjiä. 

Kaupunki on tunnettu suurista vehreistä puistoistaan ja lukuisista upeista monumenteistaan. Teemme 

kaupunkikierroksen (kesto noin 4 tuntia), jonka aikana näemme ulkopuolelta kaupungin tunnetuimmat 
nähtävyydet kuten Valkoisen talon ja Capitol-kukkulan laella sijaitsevan Yhdysvaltain kongressitalon sekä 
näiden väliin jäävän National Mall -puiston kansallisine monumentteineen ja muistomerkkeineen. Retken 
päätteeksi syömme yhteisen lounaan. Loppupäivän ohjelma vapaa. (A, L)  

 
Washington D.C. 
3. päivä, maanantai 28.3. Aamupäivä vapaa omalle ohjelmalle Washingtonissa. Suositeltavia 
käyntikohteita ovat esim. Smithsonian lukuisat museot (vapaa pääsy). Iltapäivällä vierailu ja tutustuminen 
Miltton USA -toimistoon ja sen toimintaan (järjestelyt Kristiina Helenius). Illalla yhteinen päivällinen hotellin 
lähellä sijaitsevassa ravintolassa. (A, P)     
 

Washington D.C. 
4. päivä, tiistai 29.3. Aamupäivä vapaa omalle ohjelmalle Washingtonissa. Suositeltavia käyntikohteita 
ovat esim. Potomac-joen toisella puolen sijaitseva Arlingtonin sotilashautausmaa, josta löytyy mm. 
presidentti John F Kennedyn hauta tai lukuisat taidemuseot ja -näyttelyt.  Iltapäivällä vierailu Suomen 
Washingtonin suurlähetystössä (järjestelyt TCF). Illalla yhteinen päivällinen hotellin lähellä sijaitsevassa 
ravintolassa. (A, P)     
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Washington D.C. – New York 
5. päivä, keskiviikko 30.3. Aamiaisen jälkeen bussikuljetus rautatieasemalle, josta aloitamme noin 3,5 

tunnin junamatkamme New Yorkiin. Syömme lounaan heti saavuttuamme perille, jonka jälkeen aloitamme 

puolen päivän kaupunkikierroksemme. New York ei ole Yhdysvaltain pääkaupunki, mutta koska siellä 
sijaitsee YK:n päämaja, kaupunki ylpeilee asemastaan maailman pääkaupunkina. New York on yksi Amerikan 

kansainvälisimmistä kaupungeista, sillä useimmat sen asukkaista ovat ulkomailla syntyneitä tai siirtolaisten 
jälkeläisiä. Neljän tunnin kaupunkikierroksella paikannamme keskeisimmät nähtävyydet. Majoitumme 3 yöksi 
Times Squaren lähellä sijaitsevaan Riu Plaza -hotelliin (). (A, L) 

 

New York 
6.–7. päivät, to–pe 31.3.–1.4. Vapaapäiviä ja omatoimisia ohjelmaehdotuksia Isossa Omenassa. 
Molempina iltoina kuitenkin yhteinen päivällinen (tai vaihtoehtoisesti lounas, mikäli toisena iltana olisi esim. 

lisämaksullinen musikaali- tai oopperaesitys). Omatoiminen risteily Circle Linen laivalla Manhattanin ympäri 

antaa mielenkiintoisen näkökulman tähän sykkivään suurkaupunkiin. Broadwayn maailmankuulu 
teatteritarjonta tai oopperaesitys Metropolitanissa ovat myös kokemisen arvoisia. Itsenäisestikin helposti 

toteutettavat lauttamatkat Ellis Islandille sekä Vapaudenpatsaalle ovat mukava irtiotto Manhattanin 
ihmisvilinästä. Taiteen ystävät voivat halutessaan vierailla esim. modernin taiteen museossa MoMAssa. 

Lintuperspektiiviä Manhattanille saa nousemalla Rockefeller Centerin huipulle Top of the Rock -
näköalatasanteelle ihastelemaan kaupungin näkymiä. (2xA, 2xP) 

 

New York 

8. päivä, la 2.4. Aamupäivä vapaa. Ennen lähtöämme lentokentälle iltapäivällä syömme yhteisen lounaan.  
Lentomme (Icelandair) Newarkin kentältä lähtee klo 20.30 Reykjavíkin kautta (Icelandair) Helsinkiin. (A, L) 

 
9. päivä, sunnuntai 3.4. Saavumme Reykjavíkiin klo 6.15 ja jatkolento Helsinkiin on klo 7.30-14.00. 

 

Matkan hinta  
3.890 e/hlö, jos 15-19 maksavaa henkilöä ryhmässä  

3.660 e/hlö, jos vähintään 20 maksavaa henkilöä ryhmässä 
(sis. lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut)  

 

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 1.090 e  
Lisämaksu Saga Premium-luokasta (businessluokka) 1.750 e/hlö   

 
Matkan hintaan sisältyvät:  

reittilennot turistiluokassa 
lentokenttäkuljetukset matkakohteissa  

majoitus kahden hengen huoneissa ohjelmassa mainituissa tai vastaavissa hotelleissa  

aamiaiset sekä muut ohjelmassa mainitut ateriat (4 lounasta ja 3 päivällistä) 
ohjelmassa mainitut kuljetukset, retket ja kiertokäynnit (pois lukien omatoimiset ohjelmaehdotukset ja TCF:n 

itse järjestämät vierailut Washingtonissa) 
palvelupalkkiot ja kantajamaksut hotelleissa  

USA:n matkustuslupa (ESTA) 

lento- ja turistiverot sekä muut viranomaismaksut 260 e 
juomarahat paikallisoppaille ja bussinkuljettajille 

suomalainen matkanjohto  
 

Matkan toteutuminen ja hinnoittelu edellyttävät vähintään 15 maksavaa matkustajaa yhtenäisin järjestelyin. 
Olympia varaa oikeuden perua matkan, mikäli osallistujamäärän vähimmäisedellytys ei täyttyisi. Matkan 

hinta perustuu 22.10.2021 voimassa olleisiin USA:n dollarin valuuttakurssiin, maajärjestelyhintoihin sekä 

vahvistettuun lentohintaan, jossa lentoverojen tai polttoainemaksun osuus saattaa muuttua. Kuluttaja-
asiamiehen antamien ohjeiden mukaisesti matkan lopullinen hinta määritellään niiden valuuttakurssien, 

polttoaine- ja viranomaismaksujen mukaisesti, jotka ovat voimassa 6 viikkoa ennen matkan alkua.  
 

Lentopaikkoja on vahvistettu ehdotuksen tekohetkellä yhteensä 23, josta yksi on varattu Olympian 

matkanjohtajalle. TCF:lle on täten käytössä 22 lentopaikkaa turistiluokassa. Icelandairin turistiluokassa 
ateriat ja alkoholipitoiset juomat ovat maksullisia. Saga Premium -luokassa penkit ovat perinteiset 
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businessluokan penkit, jotka eivät mene makuuasentoon. Ateriat ja juomat sisältyvät Saga Premium -luokan 

hintaan. Paikkoja on saatavissa rajoitetusti. 
 

Junaliput Washingtonista New Yorkiin varataan vasta, kun lopullinen lähtijämäärä on selvillä, mikä voi 

vaikuttaa junamatkan tarkempaan aikatauluun. 
 

Passin tulee olla voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen. Tarkista passin voimassaolo ja kunto jo matkaa 
varatessa ja hanki tarvittaessa uusi hyvissä ajoin. USA:han tarvitaan sähköinen matkustuslupa (ESTA), jonka 

hankkimisen Olympia organisoi ja ohjeistaa. Toimitamme toimintaohjeiden yhteydessä matkustuslupaan 

liittyvän kysymyslomakkeen täytettäväksi. Mikäli matkustajan antamilla tiedoilla ei saada hankittua 
matkustuslupaa, matkustajan on itse henkilökohtaisesti hankittava USA:n viisumi lähetystöstä, eivätkä tästä 

aiheutuvat kulut sisälly matkan hintaan. Kun lennetään USA:han tai USA:n kautta, lentoyhtiöt ovat 
velvoitettuja EU-komission päätöksen perusteella antamaan USA:n maahantuloviranomaisille pääsyn jokaisen 

matkustajan varaus- ja lentotietoihin. Tietoja käytetään turvallisuustarkoituksiin. Matkavarauksessa, passissa 
ja Estassa on matkustajan nimi- ja henkilötietojen oltava yhdenmukaiset tai lennolle- ja/tai maahanpääsy voi 

estyä. 

 
Noin kuusi viikkoa ennen matkaa lähetämme toimintaohjeet, joissa on hyödyllistä tietoa matkalle 

valmistautumisesta sekä tieto mahdollisesta valuuttakurssien, polttoaine- tai viranomaismaksujen aiheuttamasta 
hinnanmuutoksesta. 

 

Matkan tiedot, varaukset ja maksuehdot 
Matkaohjelma ja muut matkan tiedot ovat nähtävissä Olympian kotisivuilla erikseen lähetettävän linkin 

kautta. Varauksen voi tehdä suoraan linkin kautta tai ilmoittautua Olympia Kaukomatkatoimistoon, p. (09) 
696 2770. Verkkovarauksen yhteydessä maksetaan ennakkomaksu 600 e. Olympian toimistosta tehdyistä 

varauksista ennakkomaksu 600 e erääntyy viikon kuluttua varauksesta. Kun ryhmän toteutuminen ja koko 

varmistuu, päivitämme tarvittaessa matkan hinnan tilausvahvistukseen ja lähetämme uuden loppulaskun. 
Loppulaskun eräpäivä on 4.2.2022. Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä 20.12.2021 mennessä. 

 
Peruutusehdot: 

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa 
- viimeistään 61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 150 e/henkilö 

- 60–47 vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu 

- 46–15 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50 % matkan hinnasta 
- 14–8 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 75 % matkan hinnasta 

- myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, pidätetään 95% matkan hinnasta 
 

Nimenmuutokset 

Lentoliput kirjoitetaan viimeistään 14 vrk ennen lähtöä. Sen jälkeen tulevat mahdolliset nimenmuutokset 
maksavat 100 eur/lippu. 

 
Muilta kuin edellä mainituilta osin matkaan sovelletaan Olympia Kaukomatkatoimiston matkaehtoja, jotka 

löytyvät osoitteesta www.olympia.fi. 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Olympia Kaukomatkatoimisto, joka on asettanut vakuuden Suomen 

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV). 
 

Musikaali- tai oopperaliput New Yorkissa 
Matkan hintaan ei sisälly musikaali- tai oopperalippuja New Yorkissa.  

Olympia voi tehdä ainoastaan ryhmävarauksia esityksiin. Lisäämme lipun hintaan varauskuluja 20 euroa per 
lippu. Yksittäiset liput pitää matkustajan varata verkosta tai paikan päällä. Mikäli päädytte varaamaan 
ryhmäliput esitykseen, voidaan kyseisen päivän illallinen muuttaa tarvittaessa lounaaksi. Lippujen 
saatavuutta tai hintoja ei ole tarkistettu ja esitystiedot saattavat muuttua. 

 

Esimerkkejä esityksistä (tiedot sitoumuksetta, tilanne 12.11.2021) 
 
Metropolitan Ooppera  
 

http://www.olympia.fi/
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30.3. klo 19.00 Madama Butterfly https://www.metopera.org/discover/synopses/madama-butterfly/ 
 
31.3. klo 19.30 Rodelinda https://www.metopera.org/discover/synopses/rodelinda/ 
 
 1.4. klo 19.00 Elektra https://www.metopera.org/discover/synopses/elektra/ 
  
 
Broadway-esitykset  
 
Ain’t too Proud https://www.broadway.com/shows/aint-too-proud/ 
30.3. klo 19.30, 31.3. klo 19.00, 1.4. klo 20.00 
 
Moulin Rouge https://www.broadway.com/shows/moulin-rouge-musical/ 
30.3. klo 20.00, 31.3. klo 19.00, 1.4. klo 19.00, 1.4. klo 20.00 
 
Mrs Doubtfire https://www.broadway.com/shows/mrs-doubtfire/ 
30.3. klo 20.00, 31.3. klo 19.00, 1.4. klo 20.00 
 
Hamilton https://www.broadway.com/shows/hamilton-broadway/ 
30.3. klo 20.00, 31.3. klo 19:00, 1.4. klo 20.00  

 
 

Tämä 25.11. päivitetty tarjous on voimassa ti 30.11.2021 klo 15 asti. 

 
Annan mielelläni lisätietoja tarvittaessa. 

 
ystävällisin terveisin 
 

Liisa Puolakkainen 
Tuotepäällikkö 

 

Olympia Kaukomatkatoimisto 
Lautatarhankatu 8 B 

00580 Helsinki 
liisa.puolakkainen@olympia.fi 

puh. 09-6962 7722 tai 040-5357545 
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