Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuseura ry
pj. Meeri Latva-Reinikka p. 040 704 5188

KUTSU
23.1.2019

Avoin tiedotustilaisuus omatoimimatkalle Amerikkaan (18.7.2019-30.7.2019)
TERVETULOA KUUNTELEMAAN MATKASUUNNITELMASTA AMERIKKAAN.

10.2.2019 kello 12.00 Prosin talo, Kauhajoentie 7, Karijoiki
Ennen tilaisuutta kahvi suolaisen- ja makean leivonnaisen kanssa.

Huom! Joulukirjeen 2018 mukana tulleen kyselykaavakeen voit tuoda tilaisuuteen täytettynä Harri
Pohjolalle tai Meeri Latva-Reinikalle vaikka et olisi matkasta kiinnostunut tai vielä mietit. Tarvittaessa kaavake on kopioitavissa kotisivuilta alavakkuri.fi pääsivun vasemman puolen lingistä ”Sukukirjaprojekti”. Tilaisuudessa myös kirjatyöryhmä, joka kertoo missä mennään ja ottaa vastaan
toivomuksia sekä materiaalia kirjaa varten.
Huom! viimeinen ilmoitus- ja ennakkomaksu päivä on10.3.2019
Ilmoitukset matkalle
Taisto Kotomäki, tjk.maki(a)gmail.com, p. 0400 316 417
Harri Pohjola, harri.pohjola(a)gmail.com, p. 040 547 0643
Rahaliikenteen hoitaa rahastonhoitaja Oili Pukkila p. 050 336 1631, sukuseuran tili Fi14 4730 6020 0739 59.
FINNAIRIN LENTO
18.7.2019
AY 009 Helsinki - Chicago
13:30-14:40
29.7.2019
AY 010 Chicago - Helsinki
17:35-10:25 (30.7.2019)
Konetyyppi Finnairin Airbus A330-300 ja Finnairin henkilökunta
Ryhmälipun hinta / 920 euroa / henkilö. Lippu sisältää reittilennot turistiluokassa, lentokenttäverot, matkustajamaksut,
yksi ruumaan menevä matkalaukkumax 23kg ja käsimatkatavara max 8kg,
Aurinkomatkojen palvelumaksu on15 euroa, edellyttäen yhteislaskutusta. Ennakkomaksu ja lopullinen maksu ohjataan
Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuseuran tilin kautta, josta ne ohjataan Aurinkomatkoille yhtenä maksuna. Maksun ja Passin
tiedot voi myös yksittäinen henkilö hoitaa suodaan mikä maksaa hänelle 15 € tai esim perhekunnittain, jolloin hinta on
15 €, mutta selkeintä on maksaa sukuseuran tilin kautta.
ALUSTAVA MATKAREITTI TORSTAISTA 18.7.2019 - TIISTAIHIN 30.7.2019
Yht. 11 yötä paikallisissa majoitustiloissa
18.7.2019
AY 009
Helsinki - Chicago
13:30-14:40 (18.7.2019)
18.7.2019
Chicago O`Hare Int`l airport (kansainvälinen)
14:40-17:00
18.7.2019
Vuokra-autolla (3/7 hlö:n) ajetaan kohti
17:00-19:00
Brantwood Wisconsia. Yksi-kaksi tuntia ajoa,
yht. 100-200 km, I yöpyminen (alustava kohde Country Inn&Suites by Radisson, Zion IL,
Osoite: 1100 33rd Street, Zion, IL 60099 Yhdysvallat)
19.7.2019
Ajamme Brantwood, WI
12:00-17:00
19.7.2019
Tutustumme Amerikkalaisiin, II yöpyminen
17:00-23:00
20.7.2019
Reunion (juhla), Palmquist Farm, Brantwood, Wisconnsin, III yöpyminen
21.7.2019
Reunion (juhla), Palmquist Farm, Brantwood, Wisconnsin, IV yöpyminen
22.7.2019
Lähtö, ajetaan Lake Michiganin pohjoispuolelta,
12:00 tai 15:00 ajetaan kohti
Michigania ja tutustutaan sukulaisiin ja kiinnostaviin kohteisiin, V yöpyminen
23.7.2019
Matkalla, VI yöpyminen
24.7.2019
Matkalla, VII yöpyminen
25.7.2019
Matkalla, VIII yöpyminen
26.7.2019
Matkalla, IX yöpyminen
27.7.2019
Matkalla, X yöpyminen
28.7.2019
Matkalla, XI yöpyminen
29.7.2019
Finnair AY 010 Chicago - Helsinki
17:35-10:25 (30.7.2019)
VALUUTTA
Yhdysvaltain dollari, maksuväline luottokortti tai muu maksukortti.
22.1.2019 / 1 USD = 0,8807 €
22.1.2019 / 1 € = 1,1354 USD

PASSI
Sähköinen passi, tehostettu elektroninen siru, kansainvälinen tunnus kannen alaosassa (kaksi vastakkaista suorakaiteista
palkkia, jonka keskellä pallo).
Passin tulee olla voimassa puoli vuotta (6 kk) matkan jälkeen ja passin tiedot annettava viimeistään 45 vrk ennen lentoa
(3.6.2019) (Huom! joulukirjeessä virheellisesti 10.3.2019).
ESTA
Suomalaiset hakevat ESTA -verkkosivuilta luvan lähteä lennolle Amerikkaan, lupa on voimassa kaksi vuotta mikäli
tiedot ei muutu ja passin on voimassa, samalla luvalla voi matkustaa useamman kerran. Huom! ilman ESTA hyväksyntää lento voidaan evätä.
ESTA suositellaan tehtäväksi heti kun suunnittelee matkaa, mutta se on tehtävä kuitenkin 72 tuntia ennen lentoa, mutta
turha jättää matkustus luvan hakeminen matkan lähtöpäivän lähelle, hae siis heti, kun olet päättänyt lähteä matkalle.
Vastaukset ESTA -hakemukseen ovat kolmen laiset: hyväksyntä, valtuutus odottaa 72 tuntia, kielletty. Hyväksytty ESTA
maksa n. 14 US Dollaria, maksetaan luotto- tai maksukortilla ESTA-verkkosivuilla.
Englanninkieliset tiedot: nimi, syntymäaika, sähköisen passin tiedot, vastattava kysymyksiin; tarttuvista taudeista, pidätyksistä, tuomiot tietyissä rikoksissa, viisumin peruuttaminen tai karkoitus, ja muita kysymyksiä sekä luottokortti tiedot
ESTAN maksamista varten.
Matkustajalle suositellaan tulostamaan ESTA vastaus ja numero. DHS, joka käsittelee hakemuksen välittää ESTA -tilan
Finnairille.
MATKAVAKUUTUS
Omatoimimatkalainen huolehtii omasta matkavakuutuksesta. Kannattaa neuvotella ja tarkistaa matkavakuutuksensa
kattavuuden.

10.3.2019
VIIMEINEN SITOVA ILMOITUSPÄIVÄ JA ENNAKKOMAKSUPÄIVÄ10.3.2019
Ennakkomaksu 70 euroa / paikka erääntyy maksettavaksi 120 vrk ennen lähtöä (20.3.2019). Ennen ennakkomaksun
maksamista paikkoja voidaan perua kuluitta.

3.6.2019
LOPPUERÄ LENTOMAKSUSTA
Loppumaksun eräpäivä on 45vrk ennen lähtöä (3.6.2019)

3.6.2019
AURINKOMATKOILLE ANNETTAVAT TIEDOT PASSISTA
Tieto viimeistään 45vrk ennen lähtöä (3.6.2019):
-kaikki etu- ja sukunimet kuten passin koneellisesti luettavassa osassa (nimen on oltava oikein ja vastattava täysin passin tietoja)
-sukupuoli
-syntymäaika (pp.kk.vv)
-kansalaisuus
-passin myöntämismaa
-passin numero
-passin voimassaoloaika
-osoitetiedot Yhdysvalloissa ensimmäisenä yönä

HUOMIOI MAHDOLLINEN AIKAERORASITUS (JETLAGIN)
Meidän on helpompi matkustaa länteen, kuin itään, eli haastavampaa on tulla takaisinpäin Suomeen.
Varaudu paluumatkalle korvatulpilla ja unimaskilla. Unohda lentokoneessa elokuvat ja muut viihteet. Noudata iltarutiineja; syö ja juo hyvin, käy vessassa, harjaa hampaat, laita peitto ja korvatulpat. Merinovillainen tuubihuivi toimii ylävartalon lämmittäjänä ja samalla erinomaisena unimaskina.

AUTOLIITON NETTISIVUT (AUTOLIITON JÄSENILLÄ TARJOUKSIA TUOTTEISTA)

Chicagosta jatkamme matka 7 hlö tila-autoilla, polttoaine oli 7.1.2019 Yhdysvalloissa 0,84 US Dollaria = n. 0,74 €.
Matkalle lähtijöiden kesken sovitaan ketkä hakevat kansainvälisen ajo-oikeuden 7 hlö:n tila-autoon.
Autoliiton sivuilta haetaan kansainvälinen ajolupa ja myynnissä on myös Pohjois-Amerikan kartta.
Kansainvälinen ajokortti IDP = International Driving Permit on virallinen maailman valtakielille tehty käännös kansallisesta ajokortista (30 euroa ja on voimassa 1 vuoden). Amerikassa on eri osavaltioissa omat lakinsa ja tulkintansa siitä
millä ehdoilla ulkomaalaisella ajokortilla saa ajaa kyseisen osavaltion alueella.
B-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan henkilöautoa, pakettiautoa ja ajoneuvot, joiden kokonaismassa ei ylitä 3500 kg ja
kuljettajan lisäksi matkustajia saa olla kahdeksan. Vuoden 1949 kansainvälinen kortti kelpaa (ei vuoden 1968)
Autoliiton sivuilta Pohjois-Amerikan kartta 2019 Road Atlas 22,90 (17,90 jäsenelle)

