Bussi mukana Tallinnassa!
Silja Europalla arki unohtuu, kun pääsee hemmottelemaan aisteja laivan ravintoloissa ja viihtymään
viihteen parissa. Tallinnan ehdoton helmi on sen historiallinen vanhakaupunki katuineen taloineen,
torneineen ja aukioineen. Tallinna on sekoitus sekä uutta, että vanhaa ja siksi erinomainen
kaupunkilomakohde.

Metropol ***
115€/hlö/B4/H2
120€/hlö/B2/H2
139€/hlö/B1k/H1
Hestia Hotel Seaport ***
125€/hlö/B4/H2
133€/hlö/B2/H2
159€/hlö/B1k/H1
Hestia Hotel Europa ***
135€/hlö/B4/H2
145€/hlö/B2/H2
175€/hlö/B1k/H1
Hintaan sisältyy:
- Bussikuljetus koko matkan ajan alk. Iisalmi
- Laivamatka HEL – TAL valitussa hyttiluokassa,
yöpyminen laivalla
- 2. yön majoitus Tallinnassa valitussa hotellissa kahden
hengen huoneissa
- hotelliaamiainen
- suomeksi opastettu kaupunkikiertoajelu Tallinnassa
- Bussi mukana Tallinnassa
- Laivamatkat TAL – HEL kansipaikoin
- Tallink Spa hotellissa majoittuville kuuluu myös
kylpylän käyttö

Tallink City ****
135€/hlö/B4/H2
140€/hlö/B2/H2
172€/hlö/B1k/H1
Tallink Spa ****
139€/hlö/B4/H2
145€/hlö/B2/H2
179€/hlö/B1k/H1
B1k -kerrosvuoteellinen hytti
Bussiaikataulu:
Iisalmi linja-autoasema
Lapinlahti Matti Ja Liisa
Siilinjärvi matkahuolto
Kuopio linja-autoasema
Suonenjoki linja-autoasema
Pieksämäki kl-asema

09:00
09:25
09:50
10:15
11:10
12:00

Laiva-aikataulu, Europa:
Helsinki - Tallinna
Tallinna - Helsinki

18:30 - 08:00
12:30 - 16:00

Toimistomaksu 12€/varaus
Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja
Mika K. Niskanen Oy
Y-Tunnus: 1547180-9
Rekisteritunnus: 4011/03/MjMv

Lisämaksusta ennakkoon ostettuna ateriat laivalla,
aikuinen / 12-17v. / 6-11v.
Illallisbuffet
33€ / 15,50€ / 10,50€ /hlö
Meriaamiainen
10,50€ / 6,50€ / 4,50€ /hlö
Lounasbuffet
25€ / 12,50€ / 8,50€ /hlö

Pidätämme oikeudet muutoksiin
Matkan toteutuminen edellyttää 25 matkustajaa

Pohjolankatu 5, 74100 Iisalmi
E-mail: iisalmi@matkasavo.fi
Tel: 040-741 8001
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Matkaohjelma Silja Europa -risteily + Yö Tallinnassa 3pv
Linja-autokuljetukset:

Toteutetaan M. Niskasen linja-autoilla, kuljetukset lähtevät Iisalmesta ja erillisen
maininnan mukaan Suonenjoelta / Pieksämäeltä.

Matkaliput:

Ota matkalle mukaan lasku / varausvahvistus.
Matkustajat saavat matkaliput kuljettajalta satamassa. Tarkista ennen laivaan
nousua, että olet saanut kaikki tilaamasi liput (myös lisämaksulliset ruokailut).
Säilytä ne huolellisesti, sillä kadonneen lipun joudut lunastamaan uudelleen.

Matkustusasiakirja:

Suomen kansalainen tarvitsee Viroon matkustaessaan matkustusasiakirjaksi
voimassaolevan passin tai Suomen viranomaisen myöntämän kuvallisen
henkilökortin. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja.

Matkatavarat:

Bussien kantavuussääntöjen vuoksi matkustajien matkatavaran ja tuliaisten määrä
ei saa ylittää 20kg / henkilö. Matkatavaroihin tulee selvästi merkitä yhteystiedot;
nimi, puhelinnumero sekä matkan kohde. Jokainen asiakas vastaa omista
matkatavaroistaan.

MATKAOHJELMA:
1.matkapäivä:

Ajo lähtöpaikkakunnilta kohti Helsingin satamaa. Satamaan saavuttua kuljettaja
jakaa maihinnousukortit bussissa, jonka jälkeen siirtyminen laivaan. Menomatkalla
on mahdollista nauttia lisämaksullinen buffet päivällinen, kattaukset klo 17:30 ja
klo 20:30. Laiva lähtee klo 18:30, ilta ja yö merellä
(laiva saapuu Tallinnaan klo 22:00, yöpyminen laivassa).

2. matkapäivä:

Mahdollisuus nauttia lisämaksullinen meriaamiainen laivalla klo 7:00 alkaen.
Maihinnousu Tallinnassa alkaa klo 08:00. Bussi on mukana Tallinnassa.
Lähtö bussilla satamasta opastetulle kaupunkikiertoajelulle klo 09:00. Kesto n. 1,5h,
jonka jälkeen kuljetus ostoskeskukseen. Mikäli et osallistu kaupunkikierrokselle,
omatoiminen siirtyminen hotellille.
Majoittuminen hotellin n. klo 14:00 - 15:00.
Iltapäivä ja ilta vapaata aikaa Tallinnassa.

3.matkapäivä:

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus n. klo 10:00 kuljettajan ohjeistuksen
mukaisesti. Siirtyminen bussilla satamaan. Laiva lähtee Tallinnasta klo 12:30,
laivassa on oltava klo 12:00 mennessä. Saapuminen Helsinkiin klo 16:00, jonka
jälkeen paluumatka lähtöpaikkakunnille alkaa. Matkalaukut voi jättää linja-autoon
paluu laivamatkan ajaksi.
Huom! Tupakka- sekä alkoholituotteet tulee kuljettaa käsimatkatavaroissa.

Paluu laivamatka:

Laiva lähtee paluumatkalle Tallinnasta klo 12:30.
Lisämaksusta on mahdollisuus ostaa hytti paluumatkalle sekä nauttia lounasbuffet.
Kattaukset klo 12:00 ja 14:15. Laiva saapuu Helsinkiin klo 16:00.

Paluukuljetus:

Paluukuljetukset lähtevät Helsingistä terminaalin läheisyydestä,
kuljettajan ohjeistuksen mukaan.

Muuta huomioitavaa:

Suosittelemme matkavakuutusta ja hankkimaan Kelalta eurooppalaisen
sairaanhoitokortin. Ota matkalle mukaan reseptit. Niillä voit tarvittaessa todistaa
tullissa, että sinulla on oikeus kuljettaa henkilökohtaisia lääkkeitä mukanasi.

Mika K. Niskanen Oy

Y-Tunnus: 1547180-9

Rekisteritunnus: 4011/03/MjMv

Kotipaikka Iisalmi

