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Bästa resenär!

Det är dags att tänka på de praktiska arrangemangen inför Vinklubbens resa till Loire och
Champagne

Avresa Måndag 5.9.2022

Flygbiljetterna säds till Er per e-post i närmaste framtid. Kom i tid till H:fors-Vanda flygfält,
dock senast
kl. 05:30 vilket är ca 2 timmar före avgång. Sök er till terminal 2 där Finnairs incheckning
ligger.

Reseledare Sten Lindgren Tel. nr +358 (0)505521061
Chaufför Sune Sundholm Tel. nr +358 (0)400699740

Flyg 5.9 Finnair AY1571 kl. 07:35 Helsingfors-Paris 09:40
11.9 Finnair AY1578 kl. 19:00 Paris-Helsingfors 22:55

Hotell 5-7.9 Hotel Kyriad Tours-Saint Pierre des Corps
Rue Fabienne Landy, Parvis De La Gare Tgv
37700 Saint-Pierre-des-Corps, Frankrike
Tel: +33 2 47 44 30 40
https://tours-gare-saint-pierre-des-corps.kyriad.com/en-us/

7-8.9 Le Panoramic Hotel
113 Rem des Augustins, 18300 Sancerre
Tel: +33 2 48 54 22 44
www.panoramic-hotel.com

8-11.9 Campanile Reims Centre-Cathédrale
37 Bd Paul Doumer, 51100 Reims
Tel: +33 3 26 40 01 08
https://reims-centre-cathedrale.campanile.com

Pass
Kontrollera ännu en gång att passet är med. Lägg inte passet i resväskan utan i
handbagaget. Pass rekommenderas men man kan även använda ett EU-identitetsbevis.

Försäkring
Det är mycket viktigt att resenärsförsäkringen är i skick ifall man insjuknar, antingen före
eller under resan. Kontrollera med ert försäkringsbolag att både resenärs- och resgods-
försäkringen är i ordning.
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Sjukvårdskort
I kombination med FPA-kortet är det viktigt att skaffa ett europeiskt sjukvårdskort - det
”blåa” kortet.

Valuta
EURO. De vanligaste kreditkorten accepteras i regel på de ställen vi besöker.

Bagage
Handbagage: en väska, yttre mått max 56 cm x 45 cm x 25 cm. En personlig väska, t.ex.
handväska eller bärbar dator, yttre mått max 40 cm x 30 cm x 15 cm. Observera att alla
väskor eller andra föremål måste få plats i bagageutrymmet ovanför eller under
framförvarande stol. Totalvikt för handbagaget max 8 kg.
Incheckat bagage: en väska, yttre mått max 158 cm. (längd x bredd x höjd). Väskan får
väga max 23 kg.

Sittplats i flyget
Vi kan inte längre förhandsboka sittplats i flyget kostnadsfritt. Detta betyder alltså att om
man vill vara säker på att få sitta bredvid sitt ressällskap så måste man boka sittplats och
betala på förhand. Utan sittplatsbokning garanterar Finnair inte att man får sitta bredvid
varandra fast man reser tillsammans. 36 h före avresa kan man börja checka in via internet
och då kan man försöka byta sittplats.

Tid
Den lokala tiden under resan är 1 timme efter finsk tid.

Vaccinationer
Mer info på www.rokote.fi.

Allmänt nödnummer
112 är numera allmänt nödnummer inom hela EU.

Övrigt
*Om du har med mediciner på resan – vänligen uppbevara dem i originalförpackningen.
*Kopiera bildsidan i ditt pass och ta med på resan. Förvara kopian och passet på skilda
ställen ifall du tappar bort passet under resan.
*Meddela eventuella matallergier
*Resa in i Frankrike från utlandet. Från och med 1 augusti 2022 slopas krav på
vaccinationsbevis eller negativt Covidtest vid inresa till Frankrike

TREVLIG RESA!


