Makusi mukaan

USA:n MATKALLE
Matkaelämyksiä USA:ssa – kiehtovia kaupunkeja, aurinkoisia rantoja,
kuvauksellisia maisemia ja mykistävää luontoa!
Ja laajan mantereen highwayt – vaikkapa moottoripyörällä!
Voit myös kerätä oman ryhmän: minne vain, milloin vain!
Pyydä tarjous ja kysy myös ryhmänkerääjän etujamme.

NEW YORK

Haluatko nähdä Vapauden patsaan,
Empire State Buildingin ja YK:n päämajan?
Kokea Broadwayn, Fifth Avenuen, Hudson-joen?
Vierailla MoMassa, Guggenheim-museossa
ja Metropolitanissa? Entä Broadwayn musikaalit?
Ison Omenan lumo on loputon!

Matka-ajankohdat ja hinnat:
• 12. – 18.4.2017 (ke-ti)
• 11. – 17.10.2017 (ke-ti)

..................................................

................................................

1.560,1.695,-

12.4. hotelli Westin New York Grand Central,
11.10. Sheraton Times Square.
Kaupunkikiertoajelu (suom. opastus).

SAN FRANCISCO

Aurinkoisen Kalifornian kodikas San Francisco
on elämäniloinen kaupunki kaukana
Tyynen valtameren rannalla. Aitoa ”Friscoa”
ovat raitiovaunut, kiinalaiskaupunginosa,
Sausaliton kylä ja tietysti Golden Gaten silta
– sen silhuetin tuntevat kaikki!

Matka-ajankohdat ja hinnat:
• 4. – 12.6.2017 (su-ma)
• 31.8. – 8.9.2017 (to-pe)

...............................................

...........................................

1.795,1.745,-

Hotelli Whitcomb. Kaupunkikiertoajelu ja Sausalito,
sis. lounas (engl. opastus).
Matkoilla suorat reittilennot veroineen,
lentokenttäkuljetukset, majoitus.

www.matka-agentit.fi

SUUNTANA USA

ja uskomattomat suurkaupungit,
aurinkoiset rannat, jylhänkaunis Alaska!
Yksilöllisen omatoimimatkan räätälöimme aina edullisinta lentohintaa ja hotellitarjousta käyttäen
– kysy omaa toivekohdettasi. Esimerkkihinnat ovat alkaen-hintoja, ja sisältävät lentohinnat
veroineen, majoituksen *** tai ** -hotellissa kahden hengen huoneessa/hlö.
Lisävuorokaudet mahdollisia. Kysy myös autonvuokrausta!

NEW YORK

HAVAIJI JA HONOLULU

Maailman tunnetuin kaupunki? Vapauden
patsas, Empire State Building, YK:n päämaja,
MoMa ja Guggenheim, Metropolitan ja Broadwayn musikaalit – New Yorkin lumo on loputon!

Kukapa ei haaveilisi lomasta Tyynellä merellä,
Havaijin paratiisisaarilla! Saariryhmän neljästä
pääsaaresta Oahu ja pääkaupunki Honolulu
ovat tietysti tunnetuimmat Waikiki-rantoineen,
Pearl Harbor –satamineen ja auringonlaskuineen.
Ja bongaa myös Maui, puutarhasaari Kauai
ja Hawaii-saari!

• 5 vrk alk. 830,-

CHICAGO
USA:n kolmanneksi suurin kaupunki Michiganjärven rannalla on vanhaa intiaanien ja myös
1930-luvun gangsteripomon Al Caponen
kotiseutua. Se on myös pilvenpiirtäjien,
puistojen, museoiden, planetaarion,
Shedd Aqvarium –akvaarion
sekä jazz- ja bluesmusiikin kaupunki.

• 7 vrk alk. 860,-

LOS ANGELES
Elokuvateollisuuden legendaarista
Los Angelesia ovat filmitähtien asuttama
Hollywood, rantalomakohde Santa Monica
sekä hienostoalue Beverly Hills.
Nähtävyyksiä ovat mm. Universal Studios
ja Walk of Fame. Lapsiperheiden iloksi
Disneylandkin on lähellä.

• 7 vrk alk. 990,-

SAN FRANCISCO
Kalifornialaisen elämänilon ”Friscoon” on
helppo tutustua korkeita mäkiä ylös alas
kulkevalla cable carilla. Nähtävää on: mm.
maailman suurin Kiinan ulkopuolinen
kiinalaiskaupunki, italialaiskortteli,
välimerellinen Sausalito pienen lauttamatkan
päässä. Fisherman´s Wharf on suosittu
huvittelupaikka kalaravintoloineen.
Ja tunnetuin maamerkki on Golden Gate –silta!

• 7 vrk alk. 1.080,-

FLORIDA JA MIAMI
Florida on auringon maa! Miami South Beach
on auringon, shoppailun, hyvä ruoan
ja vilkkaan iltaelämän ystävien lomaparatiisi.
Atlantin rantaviivan vaihtuvat värit, taustalla
siintävät Miamin pilvenpiirtäjät, edessä South
Beachin kuuluisat pastellinväriset Art Deco
-talot ja ostoskeskukset ovat aina yhtä
houkutteleva yhdistelmä. Ocean Driven
humusta voi suunnata myös erinomaisille
golfkentille, meriakvaarioon tai Evergladesin
luonnonpuistoon, joka levittäytyy läpi koko
eteläisen Floridan.

• 7 vrk alk. 1.295,-

• 8 vrk alk. 1.725,-

ALASKA JA ANCHORAGE
Kaukainen Alaska on jylhänkaunista luontoa,
kansallispuistoja, erämaita, vuolaita jokia
ja koskia, vuoristoa. Pääkaupunki Anchorage
lounais-Alaskassa, pohjoisen Tyynen meren
rannikkoalueella, on portti tähän luonnonihmeiden maahan. Nähtävää on tässä
dynaamisessa kaupungissakin: mm. Intiaanikulttuurikeskus eli The Alaska Native Heritage
Center. Retkitarjontaa, omin päin tai englanninkielisten oppaiden johdolla on valtavasti:
patikointia, polkupyöräilyä, kajakkiretkiä
ja melontaa, kalastusta, karhujen katselua,
rannikkoristeilyjä… Koe ihmeellinen
Alaska – ainakin kerran elämässä!
Alaskan saavutat kätevästi Icelandairin
lennoilla, ja koe samalla Islantikin!
• 8 vrk alk. 1.795,- (sis. 2 vrk Reykjavikissa)

FLY AND DRIVE
– LENNÄ JA AUTOILE!
Lennä ja autoile –pakettimme sopivat
mainiosti koko perheen lomailuun.
Lennä kiehtovaan Kaliforniaan ja vieraile
Disneylandissa. Tai valitse aurinkoinen Florida,
rantalomaile, aja Orlandoon ja Disney Worldiin,
suuntaa Floridan eteläkärkeen Key Westiin –
vaihtoehtoja riittää! Ainutkertainen luontomatka
suuntautuu jylhänkauniiseen Alaskaan.

FLORIDA, FORT LAUDERDALE

• 7 vrk alk. ..................................................................................................................725,-

KALIFORNIA, SAN FRANCISCO

• 7 vrk alk. .................................................................................................................. 975,-

KALIFORNIA, LOS ANGELES

• 7 vrk. alk. .......................................................................................................... 1.070,-

ALASKA

• 9 vrk, alk. ........................................................................................................ 1.695,Hinnat/hlö, minimi 2 hlö. Hinnat sis. reittilennot
veroineen, autonvuokrauksen, maakohtaiset
vakuutukset ja turvat, rekisteröintimaksut.
Pyydä meiltä myös majoitustarjous!

USA:n GRAND PRIX – F1-kisat
Austinissa 22.10.2017
F1-ajot Austinin uudistetulla radalla,
nähtävyyksiä, upeita museoita,
musiikkielämää, hiekkarantoja…
retkiä vaikkapa Dallasiin ja Houstoniin.

Katso lisää
www.formulamatkat.fi

• 8 vrk alk. 1.685,sis. reittilennot, autovuokraus, majoitus.
Lisämaksusta kisaliput.

MOOTTORIPYÖRÄMATKAT.FI

2017

Opastetut

Moottoripyörämatkat
Opastetuilla moottoripyörämatkoillamme koet unohtumattomia maisemia,
hienoja nähtävyyksiä, vauhdin ja ajamisen nautintoa legendaarisilla teillä.
Olemme järjestäneet kaiken valmiiksi – lähde valloittamaan uusia maisemia!
Opastettujen moottoripyörämatkojen hintoihin sisältyy edestakaiset
lennot Helsingistä veroineen, majoitukset, moottoripyörävuokraus,
huoltoauto, suomenkielisen matkanjohtajan palvelut, ESTA-matkustuslupa.
Myös kaikki omatoimiset moottoripyörämatkat sekä EAGLE RIDER
–moottoripyörävuokraukset ja opastetut matkat meiltä – kysy lisää!

CALIFORNIA
DREAMING

WEST USA

Kalifornian tärkeimmät nähtävyydet
ja uskomattoman upeat moottoripyöräreitit!
Los Angeles, Route 66, Hooverin pato,
Las Vegas, Death Valley, Yosemite,
Lake Tahoe, San Francisco, Alcatraz,
Pacific Coast Highway ja takaisin
Los Angelesiin: kahden viikon ajan unelmia
ja elämyksiä Kalifornian auringon alla.

Matka-ajankohta ja hinta:
• 15.6. – 1.7.2017 (to-la) alk. 3.995,........

MATKAREITTI: Los Angeles (1 yö)
– Twentynine Palms (1 yö)
– Kingman (1 yö) – Las Vegas (2 yötä)
– Lone Pine (1 yö) – Yosemite Valley (1 yö)
– Lake Tahoe (1 yö) – Clear Lake (1 yö)
– San Francisco (2 yötä)
– San Obismo Beach (1 yö) – Solvang (1 yö)
– Los Angeles (2 yötä)

STURGIS
Maailman suurin moottoripyörätapahtuma
on Sturgis Motorcycle Rally Etelä-Dakotassa.
Rally perustettiin ja 1938, ja tapahtumaan
osallistuu vuosittain satoja tuhansia
motoristeja. Lähde sinäkin – moottoripyörällä intiaanien maisemiin!

Matka-ajankohta ja hinta:
• 5. – 15.8.2017 (la-ti) alk.

................

3.220,-

MATKAREITTI: Denver (1 yö) – Casper (1 yö)
– Rapid City (5 yötä) – Cheyenne (1 yö)
– Denver (1 yö)

Suuren lännen suuret nähtävyydet:
Los Angeles, teiden kuningas Route 66,
Grand Canyon, Monumental Valley,
Death Valley, Las Vegas…
Ja monta osavaltiota: Kalifornia,
Arizona, New Mexico, Colorado, Utah,
Nevada – ainakin kerran elämässä
ja tietysti moottoripyörällä!

Matka-ajankohta ja hinta:
• 7. – 22.9.2017 (to-pe) alk.

............

3.951,-

MATKAREITTI: Los Angeles (2 yötä)
– Twentynine Palms (1 yö) – Kingman (1 yö)
– Tuba City (1 yö) – Kayenta (1 yö)
– Durango (2 yötä) – Moab (1 yö)
– Bryce Canyon (1 yö) – Las Vegas (2 yötä)
– Lone Pine (1 yö) – Los Angeles (1 yö)

ROUTE 66
Onkohan koko maailmassa
legendaarisempaa maantietä kuin tämä,
teiden kuningas Route 66? Aja melkein halki
laajan mantereen, Chicagosta ohi huikeiden,
unohtumattomien maisemien
ja kaupunkien, kohti aurinkoista Kaliforniaa.

Matka-ajankohta ja hinta:
• 14. – 30.9.2017 (to-la) alk. 3.995,........

MATKAREITTI: Chicago (1 yö) – Bloomington (1 yö)
– St. Louis (1yö) – Springfield (1 yö)
– Tulsa (1yö) – Clinton (1 yö) - Amarillo (1 yö)
– Santa Fe (2 yötä) – Gallup (1 yö)
– Grand Canyon (1 yö) - Las Vegas (2 yötä)
– Lone Pine (1 yö) – Los Angeles (1 yö)

Katso lisää www.moottoripyörämatkat.fi

2018

Opastetut

MOOTTORIPYÖRÄMATKAT.FI

Moottoripyörämatkat
DAYTONA
BIKE WEEK

Matka-ajankohta ja hinta:
• 9. – 18.3.2018 (pe-su)
alk.

.......................................................................................

2.720,-

STURGIS

Matka-ajankohta ja hinta:
• 4. – 14.8.2018 (la-ti)
alk.

.........................................................................................

3.759,-

WEST USA

Matka-ajankohta ja hinta:
• 6. – 21.9.2018 (to-pe)
alk.

4.150,-

........................................................................................

ROUTE 66

Matka-ajankohta ja hinta:
• 13. – 29.9.2018 (to-la)
alk.

......................................................................................

4.195,-

Vuoden 2018 matkojen
tiedot sitoumuksetta.
Katso lisää
www.moottoripyörämatkat.fi
USA:n matkoilla passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen.
USA:han tarvitaan ESTA-matkustuslupa, joka on hankittava viimeistään 72h ennen matkaa.
Yksin matkustavan on varattava lisämaksullinen yhden hengen huone. Varaa kaikki opastetut matkamme netistä ilman palvelumaksua.
Matkoilla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.

Vapaa-ajan matkat
Liikematkat
Service på svenska

010 321 2800
010 321 2820
010 321 2805

Puheluiden hinnat 8,28 snt/min (+alv 24%).

Suomalainen matkanjärjestäjä

www.matka-agentit.fi – Varaa matkasi 24h

HELSINKI

JOENSUU

PORVOO

TURKU

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
helsinki@matka-agentit.fi

Kirkkokatu 20, 80100 Joensuu
joensuu@matka-agentit.fi

Lundinkatu 16, 06100 Porvoo
porvoo@matka-agentit.fi

Linnankatu 8E, 20100 Turku
turku@matka-agentit.fi

