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Suomen hauskin hupijuoksutapahtuma ExtremeRun Tahkolla 

Matkapäivät pe 17.4 – su 19.4.2020 
 

ExtremeRun kausi 2020 starttaa Tahkolta lauantaina 18.4!  
Tämä tapahtuma tuo Tahkolle runsaasti karnevaalimeininkiä, joten nyt on aika kerätä porukka kasaan ja 
kaivaa kaapista villeimmät ja cooleimmat asut ja ilmoittautua mukaan tähän vuoden hauskimpaan 
tapahtumaviikonloppuun! 
 
Tahkon rata on n. 3 km pitkä ja sen voi kiertää 1-3 kertaa. Radalla on erilaisia esteitä, ja maaston 
mukanaan tuomia haasteita. Kiipeile, ryömi, hyppää, juokse ja nauti. Piazzan terassin kulmalla sijaitsevalla 
tapahtuma-alueella on musiikkia ja hyvää fiilistä tarjolla koko päivän ajan. Fiilis jatkuu tietenkin myös illan 
AfterRun -bileissä, jossa voikin sitten tunnelmoida aamun pikkutunneille saakka. 
 
Matkaohjelma  
17.4. Perjantai 
Lähtö oheisen aikataulun mukaisesti bussilla kohti Tahkoa. Majoittuminen Tahko huoneistohotelliin (B-talo 
ja C-talo). Ilta vapaata omatoimista ohjelmaa. 
   
18.4. Lauantai 
Vapaata omatoimista ohjelmaa. ExtremeRun tapahtumapäivä. 
 
19.4. Sunnuntai   
Huoneiden luovutus klo 14.00. Huoneiden luovutuksen jälkeen noin klo 14.30 lähtö paluumatkalle 
 
Majoitus 17-19.4.  
Majoitus huoneistohotellissa. Huoneistot ovat 24 m2, joissa kaksi erillistä 
vuodetta, minikeittiö ja sauna-kylpyhuone.  Huoneistohotelliin  
majoitutaan itsepalveluperiaatteella, eli vastaanottopalveluita ei ole. Avaimet 
noudetaan A-talon alakerrassa sijaitsevasta TAHKOcom Check-in pisteestä. 
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Lämminvesivaraajan kapasiteetti riittää n. 10 min suihkuun kerrallaan, veden 
lämpiäminen vie n. 3h. Naapurihuoneistoista saattaa kantautua ääniä. Huoneistossa 
ei internet-yhteyttä. 
 
Matkan hinta /henkilö (edellyttää vähintään 25 matkustajaa) 
175,00 €  
 
Hintaan sisältyy 
bussikuljetus Kivistön Liikenteen tilausajobussilla 
majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa 
liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivous sisältyvät majoituksen hintaan 
 
Hintaan ei sisälly 
Ohjelmaliput eivät sisälly matkan hintaan. ExtremeRun tapahtumaan voit ilmoittautua etukäteen tai vasta 
paikan päällä. Ilmoittautumiset etukäteen www.extremerun.fi  
Muut kuin ohjelmassa mainitut kuljetukset. 
Ateriat ja ruokajuomat. 
Matkavakuutus, jota suosittelemme jo matkan varausvaiheessa.   
 
Bussiaikataulu- ja reitti 
07.00 Vihti, linja-autoasema 
07.15 Nummela, linja-autoasema 
08.00 Helsinki, Kiasman tilausajopysäkki    
09:30 Lahti Matkakeskuksen tilausajopysäkki    
12:00 Mikkeli, ABC Pitkäjärvi (tauko 11-12.00)   
    
Matkan maksu- ja peruutusehdot 
Sitovat varaukset 10.2.2020 mennessä.  
Varusmaksu 50,00 € /henkilö maksetaan viikon sisällä varauksesta. Laskuun lisätään toimistomaksu 
9 € /lasku. Loppumaksu erääntyy 45 vrk ennen matkan alkua. 
 
Varausta varten tarvitaan: matkustajan nimi, kotiosoite / sähköposti, puhelinnumero (josta saa kiinni myös 
matkan aikana), bussiin nousupysäkki 
 
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka 14 vrk ennen matkan alkua, jos siihen ei ole tullut tarpeeksi 
osallistujia. Tässä tapauksessa asiakkaiden kaikki suoritukset palautetaan.   

 
Hyvä tietää 
Matkalle voit ottaa mukaan matkatavaroiden lisäksi omat sukset/laudan. 
Hinta perustuu 2.12.2019 tiedossamme oleviin hinnastoihin. Mikäli ne muuttuvat, pidätämme oikeuden 
vastaaviin muutoksiin. Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen matkatoimistoalanliiton 
neuvottelemia yleisiä matkapakettiehtoja sekä Forssan Matkatoimisto Oy:n lisä- ja eritysehtoja. Ne voitte 
lukea kotisivulla https://www.fmt.fi/matkaehdot.  Pyynnöstä lähetämme ne myös postitse. 
 
Tämä matka on matkapalvelujen yhdistelmä, joka direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. 
Näin ollen tähän sovelletaan matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Kuluttajaviraston Forssan 

https://www.fmt.fi/matkaehdot
https://www.fmt.fi/matkaehdot
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Matkatoimisto Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3020/00MjMV.  
Oikeudet ohjelman muutoksiin pidetään. 
 


