WMOC 2019 Riika
Vuoden 2019 Veteraanien MM-kilpailut järjestetään suurkaupunki Riikan sykkeessä sekä 10-30
km päässä Riikasta upeissa metsä/kangasmaastoissa/ rantadyyneillä.
Retkellämme majoitumme koko ajan kansainvälisen Riikan ytimessä eli vanhassa kaupungissa,
joka on täynnä ravintoloita ja vilinää. Muualla ei Riikassa kannata asua!
MATKAOHJELMA
Pe 5.7.
Lautta Helsinki-Tallinna. Lähtö noin klo 9
Ajo Riikaan linja-autolla, n. 310 km
Sprintin mallisuunnistus Riikassa iltapäivällä ja majoittuminen
La 6.7.
Sprintin karsinta
Su 7.7.
Sprintin finaali
Ma 8.7.
Normaalimatkan mallisuunnistus
Ti 9.7.
Maastokisojen karsinta (n. 10 km Riikasta)
Ke 10.7.
Keskimatkan finaali (n. 10 km Riikasta)
To 11.7.
Välipäivä (mallisuunnistus)
Pe 12.7
Pitkän matkan finaali (n. 30 km Riikasta Tallinnan suuntaan)
Ajos kisojen jälkeen Tallinnaan, noin 280 km
Lautta Tallinna-Helsinki myöhään illalla
KULJETUKSET SUOMESSA
Järjestämme linja-autokuljetukset Tampereelta Helsinkiin, jos lähtijöitä on tarpeeksi. Kuljetuksen hinta
on 90 euroa per henkilö. Matkalta voi tulla myös kyytiin.
MAJOITUS
Rastiretken majoitushotelleja on Riikan keskustassa kaksi kappaletta. Molemmat ovat erittäin
laadukkaita. Kaikissa hotelleissa hintaan sisältyy aamupala. Kaikissa hotelleissa on rajoitettu määrä
huoneita. Hotellit ja matkanpaketin hinnat per hotelli:
1.Hotel Roma****
Hotellissa mm. mahtavat näkymät 7 kerroksen klassisen tyylikkäästä ravintolasta.
http://hotelroma.lv/?lang=en
595 € / henkilö / 2hh
1hh lisä 240 €
2.Wellton Riga Hotel & SPA
Moderni ja tyylikäs hotelli, josta löytyy kylpyläosasto
https://www.wellton.com/index.php/en.
755 € / henkilö / 2hh
1hh lisä 325 €
KULJETUKSET RIIKASSA
Liikumme kisojen ajan linja-autoilla tai jos haluatte, voitte ottaa mukaan oman auton tai tulla lentäen
(kysy tarjous pelkästä majoituksesta tai pelkistä palveluista Riikassa). Matkapakettiin kuuluu linjaautokuljetukset kisoihin, joita pyrimme järjestämään porrastaen useita per päivä.
KILPAILUMAASTOT
Maastokisat juostaan nautinnollisilla mäntykankailla, jossa hyvä näkyvyys ja vauhti. Korkeuseroja toki
löytyy jonkin verran. Vanhoja karttoja alueista löytyy järjestäjien sivuilta.
Riikan kaupunkisprintti tarjonnee taas lajiin kuuluvia yllätyksiä hienon vanhan kaupungin ytimessä.
Sprinttialue on aivan tasainen.
RETKET JA ILLANVIETOT
Järjestämme yhteisiä illanviettoja ja retkiä nähtävyyksiin/rannalle. Näistä lisätietoja myöhemmin
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MATKAN HINTA
Rastiretken WMOC -matkapakettiin sisältyvät:
(hinnan hotellien kohdalla)
- lauttaliput Helsinki-Tallinna-Helsinki (henkilöliput)
- aamupalamajoitus jaetussa 2-hengen standard-huoneessa
- linja-autokuljetukset Helsingistä Riikaan ja takaisin sekä
kisaohjelman mukaiset kuljetukset
- matkanjohtajan palvelut
- kilpailuihin ilmoittautumispalvelu
Lisämaksut
- yhden hengen huone
- illanvietot ja retket
- kilpailumaksut
- SI-tikun vuokra tarvittaessa
KILPAILUMAKSUT
8.1.2019 asti 120 euroa
31.3.2019 asti 150 euroa
31.5.2019 asti 180 euroa
ILMOITTAUTUMINEN
Rastiretken sähköisen illmoittautumislomakkeen kautta.
Vahvistat ilmoittautumisesi maksamalla varausmaksun 250€ /hlö tilillemme FI19 8000 1270 8547 49
Muista mainita SI-tikun numero, jos sellainen sinulla on sekä mihin hotelliin haluat.
MATKAEHDOT
Matkaan sovelletaan Rastiretken matka- ja peruutusehtoja.
Rastiretki Oy on valmismatkarekisteriin merkitty matkanjärjestäjä.
Tarkistathan, että matkavakuutuksesi on voimassa ja siihen sisältyy riittävän suuri peruutusturva.
LISÄTIETOJA
https://www.wmoc2019.lv/
Tero Heikkilä: tero.heikkila@rastiretki.fi / (0400) 160 342
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