25.–27. huhtikuuta 2019 Tartu Näitused messukeskuksessa järjestetään jo 27. maaseutumessut! Maamess -messut
on Baltian maiden tunnustetuin, joka yhdistää 4 tapahtumaa; kansainvälinen maatalousnäyttely, kansainvälinen
puuteollisuus- ja metsätalousnäyttely, elintarvikemessut ja puutarhanäyttely.
Tartto tarjoaa Baltian maiden vanhimpana kaupunkina mahdollisuuden tutustua kiinnostaviinkin nähtävyyksiin,
joita riittää joka askeleelle erityisesti kaupungin keskustassa, joka on kokonaisuudessaan julistettu Viron
Museoviraston suojelualueeksi.
Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus koko matkan ajan alkaen Iisalmi
- laivamatkat kansipaikoin Helsinki – Tallinna – Helsinki
- 1. yö Tallinnassa hotelli Metropolissa 2 hengen huoneissa
- 2. yön majoitus Tartossa hotelli Draakonissa 2 hengen
huoneissa
- hotelliaamiaiset
- lippu Maamees- messuille
- opastettu Tarton kaupunkikierros
- oma bussi mukana matkalla

Bussiaikataulu:
Pyhäsalmi linja-autoas.
Kiuruvesi linja-autoas.
Iisalmi linja-autoasema
Lapinlahti Matti ja Liisa
Siilinjärvi matkahuolto
Kuopio linja-autoasema
Suonenjoki linja-autoas.
Pieksämäki kl-asema

03:45
04:15
05:00
05:25
05:50
06:15
07:10
08:00

+25€/hlö
+15€/hlö

Laiva-aikataulu; Tallink Star / Megastar:
Helsinki – Tallinna
13:30 - 15:30
Tallinna – Helsinki
13:30 - 15:30
Lisämaksusta ateriat laivalla 26€/hlö/suunta
Mika K. Niskanen Oy
Y-Tunnus: 1547180-9
Rekisteritunnus: 4011/03/MjMv

Pohjolankatu 5, 74100 Iisalmi
E-mail: iisalmi@matkasavo.fi
Tel: 040-741 8001, 040-741 8015

Toimistomaksu 12€/varaus
Pidätämme oikeiden muutoksiin
Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja
Matkan toteutuminen edellyttää 30 matkustajaa

Tarton Maamees 2019, Metropol & Draakon
25.1.2019
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MATKAOHJELMA
1. Päivä
Ajo lähtöpaikkakunnilta kohti Helsingin satamaa. Satamaan saavuttua kuljettaja jakaa maihinnousukortit
bussissa, jonka jälkeen siirtyminen laivaan. Laivamatka Helsingistä Tallinnaan kansipaikoin. Tallinnaan
saavuttua majoittuminen hotelli Metropoliin, ilta vapaata aikaa Tallinnassa.
2. Päivä
Aamiainen hotellissa. Aamusta matka jatkuu kohti Tarttoa. Halukkaat voivat jäädä hotellimatkalle Tallinnaan.
Päivä aikaa Tarton Maamess -messuilla. Illan suussa opastettu kaupunkikierros Tartossa ja majoittuminen
ydinkeskustassa hotelli Draakoniin *** . Ilta vapaata aikaa Tartossa.
3. Päivä
Aamiainen hotellissa. Lähtö kohti Tallinnaa. Tallinnassa ostosaikaa satamassa. Laivamatka Tallinnasta
Helsinkiin kansipaikoin. Helsinkiin saavuttua matka lähtöpaikkakunnille.
Mahdollisuus jäädä 2 yön kaupunkilomalle Tallinnaan.

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. 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.
Huom! Tupakka- sekä alkoholituotteet tulee kuljettaa käsimatkatavaroissa.

Kuljetukset hotelleihin:

Kuljetukset hotelleihin tapahtuu mukana olevalla linja-autolla.

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.

Peruutusehdot:

Mika K. Niskanen Oy

MatkaSavon peruutusehtoihin voit tutustua nettisivuiltamme www.matkasavo.fi
Hyvä Tietää osiosta, tai pyytää peruutusehdot toimistoltamme.

Y-Tunnus: 1547180-9

Rekisteritunnus: 4011/03/MjMv

Kotipaikka Iisalmi

