
Lentoaikataulu / Lufthansa:
16.09.2018   Helsinki – Frankfurt        06:15 – 07:50       LH855 
16.09.2018   Frankfurt – Los Angeles  10:15 – 13:15       LH456
29.10.2018   Los Angeles – Frankfurt    16:30 – 11:25+1   LH457
30.10.2018    Frankfurt – Helsinki          13:15 – 16:45       LH850
Lentoaikataulu sitoumuksetta. Ajat ovat paikallisia aikoja.

Alustava matkaohjelma:

Sunnuntai 16.9.2018
Suosittelemme saapumaan Helsinki-Vantaan ykkösterminaaliin (T1) viimeistään 2 tuntia ennen lennon lähtöaikaa. 
Lufthansan lento Helsingistä Frankfurtin kautta Los Angelesiin, jonne saavutaan klo 13.15 paikallista aikaa. Lento-
kentältä kuljetus Holiday Inn Express Hollywood –hotellin, jonne majoitumme ensimmäiseksi yöksi. Iltapäivä ja ilta 
vapaata aikaeroon tottumista varten.

Maanantai 17.9.2018
Aamiainen hotellissa sekä huoneiden luovutus. Kuljetus omalla tilausajobussilla Santa Fe Springsiin autojen noutoon. 
Autot saatuamme ajamme läheiseen Anaheim RV Park –leirintäalueelle, josta meille on varattu autopaikat ensimmäi-
seksi yöksi.

LUKIJAMATKA

CARAVAN-LEHDEN LUKIJAMATKA ASUNTOAUTOLLA 
YHDYSVALLOISSA 16.9.-30.10.2018

Tervetuloa asuntoautomatkalle Utahin ja Tyynenmeren rannikon upeisiin maisemiin! 
Lounaiset Yhdysvallat tarjoavat asuntoautoilijalle mahtimaisemia ja halutessaan riippumat-
tomuuden reiteistä ja aikatauluista. Voit myös seurailla etukäteen valittua reittiä ja osallis-
tua yhteistapaamisiin. Kalifornia, Nevada, Utah ja Arizona: siinä vasta kattaus, joka pitää 
itse kokea.
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Tiistai 18.9. - Lauantai 27.10.2018
Vapaavalintaiset ajoreitit ja yöpymiset USA:ssa. Voit seurata myös 
etukäteen valittua matkareittiä ja osallistua muun ryhmän kanssa 
yhteistapaamisiin vaihtamaan kokemuksia ja kuulumisia. Yhteista-
paamisten päivämäärät ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.

Lauantai 27.10 - Maanantai 29.10.2018
Kokoontuminen Anaheim RV Park –leirintäalueelle kahdeksi viimei-
seksi yöksi. Leiristä käsin on helppo tutustua Los Angelesiin ja sen 
nähtävyyksiin.

Maanantai 29.10.
Ajo Santa Fe Springsiin autojen luovutukseen, jossa on odottamas-
sa bussi ja opas. Autojen luovutuksen jälkeen lähdemme yhteisel-
le lounaalle ja ajan salliessa teemme lyhyen opastetun kierroksen 
lähiympäristössä. Los Angelesin lentokentälle saavumme n. klo 
13.30. Lufthansan lento Los Angelesista Frankfurtiin lähtee klo 
16.30. Frankfurtissa on koneen vaihto ja Helsinkiin lento saapuu 
tiistaina 30.10. klo 16.45.

Matkaohjelma ja aikataulut sitoumuksetta, pidätämme oikeuden 
muutoksiin. Matka vaatii toteutuakseen minimiosallistujamäärän.

Tiedustelut ja varaukset: myynti@okmatkat.fi, puh. (09) 25102050

Matka on varattavissa myös internetin kautta: www.okmatkat.fi/
lukijamatkat/caravan-lehti/asuntoautolla-yhdysvalloissa

Internetistä saat myös lisätietoja matkareitistä.           

TOIVOTAMME UNOHTUMATONTA 
ASUNTOAUTOMATKAA YHDYSVALLOISSA!
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Matkan hinta Auto C25 kahdelle ja majoitus kahden hengen huoneessa
4245 €/henkilö

Matkan hinta Auto C28 kahdelle ja majoitus kahden hengen huoneessa
4295 €/henkilö

Matkalla on mukana suomenkielinen matkanjohtaja. Ennen matkan alkua järjestämme Helsingissä matkan varanneille 
yhteisen infotilaisuuden. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin

Hintaan sisältyy:
•	 Lufthansan reittilennot Helsinki – Frankfurt – Los Angeles – Frankfurt – Helsinki turistiluokassa
•	 lentokenttäverot ja matkustajamaksut
•	 lentokenttäkuljetus Los Angelesin lentokentältä hotelliin tulopäivänä
•	 1 yön majoitus hotellissa Los Angelesissa sisältäen aamiaisen, verot ja laukunkantomaksun
•	 Kuljetus Los Angelesin hotellista autojen noutoon Santa Fe Springsiin
•	 Matkailuauton (El Monte C25/C28) vuokraus 17.9. - 29.10.2018 sekä käyttöön opastus
•	 rajoittamaton mailimäärä
•	 auton verot ja autoon kohdistuvat vakuutukset (omavastuu USD 1000)
•	 auton keittiövälineet ja henkilökohtaiset varustepakkaukset
•	 rajoittamaton generaattorin käyttö
•	 3 leirintäyötä Anaheimin leirintäalueella matkaohjelman mukaisesti
•	 lounas paluupäivänä (ruokajuomat eivät sisälly hintaan)
•	 kuljetus autojen luovutuksesta Los Angelesin lentokentälle paluupäivänä
•	 matkanjohtajan palvelut
•	 paikalliset verot

Lisämaksusta:
•	 Pakollinen ESTA-matkustuslupa Yhdysvaltoihin, hinta 14 USD/henkilö. Matkustajan tulee itse anoa matkustuslu-

pa internetissä osoitteessa https://esta.cbp.dhs.gov
•	 Polttoainekulut
•	 Muut leirimaksut/yöpymiset ja muu ohjelma kuin mitä matkaohjelmassa mainittu
•	 Muut henkilökohtaiset kulut

Suosittelemme matkustajia ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen heti matkan tilausvaiheessa 
sekä tarkistamaan peruutusturvaehtokohdan – varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu 
vakuutus.

Matkapaketin erityisluonteen vuoksi sovellamme Yleisten valmismatkaehtojen ohella OK-Matkojen lisä- ja erityisehto-
ja (saatavilla toimistostamme tai www.okmatkat.fi) sekä tätä matkaa varten tehtyjä maksu- ja peruutusehtoja, jotka 
toimitetaan varausvahvistuksen yhteydessä.

Kaikki hinnat ovat sitoumuksetta perustuen 15.11.2017 voimassa olleisiin tietoihin, aikatauluihin, hintoihin ja USD
valuuttakurssiin 0,8445. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 9. mu-
kaisesti. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa verojen ja julkisten maksujen, kuljetus- ja/tai kohdekustannusten ja va-
luuttakurssien muutokset. Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaan hinnanmuutosta laskettaessa verrataan 
esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkaa voimassa ollutta valuuttakurssia.

Vastuullinen matkajärjestäjä: OK-Matkat Oy
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