Hotellimatka Tallinnaan, 1-4 yötä (iltalähtö)
Bussireitti:

Karstula-Saarijärvi-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä
Multia-Keuruu-Kolho-Vilppula-Mänttä

Tallinnan hotellimatka; laivamatka joko M/S Europalla tai Tallinkin pika-aluksilla Starilla/Megastarilla.
Tallinna on ihanteellinen lomakohde, sillä siellä yhdistyvät historia, rikas kulttuuri ja modernit mukavuudet. Kiertele
kaupungin kaduilla ja pistäydy pieniin erikoisliikkeisiin, poikkea kupilliselle johonkin kaupungin lukuisista kahviloista
tai istahda tuopilliselle olutkellariin.
Tallinnan Vanhakaupunki on yksi Euroopan parhaiten säilyneistä keskiaikaisista kaupunkiympäristöistä.
Sanotaankin, että Vanhakaupunki on Tallinnan sydän! Olevistin kirkko on ollut maailman korkein rakennus
1800-luvun lopulle asti.
Vanhassakaupungissa on myös vanhin yhä toiminnassa oleva apteekki, joka on sijainnut Raatihuoneentorilla jo
vuodesta 1422.
Tallinna on myös erinomainen perhekohde. Keskiaikaisessa Vanhassakaupungissa on paljon nähtävää ja lyhyet
välimatkat.
Lasten kanssa voi vierailla jännittävissä tunnelleissa kaupungin muurien uumenissa tai vaikka eläintarhassa
katsomassa ihan oikeita norsuja ja leijonia.
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Matkaohjelma
Lähtöpäivä
Bussikuljetukset Helsingin Länsisatamaan, jossa kuljettaja jakaa meno-paluu maihinnousukortit. M/S
Europa lähtee Helsingistä klo 18.30 ja saapuu Tallinnaan klo 22.00. Vaihtoehtona meno M/s Starilla Helsinki Tallinna 19.30 - 21.30 (ei tiistai lähdöillä). Omatoiminen siirtyminen hotelliin. Hotellihuoneen saa hotellin
vastaanotosta omalla nimellä.
Tallinnassa perillä
Aamiainen hotellissa. Omaa aikaa Tallinnassa.
Paluupäivä
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vielä aikaa Tallinnassa, huoneet on luovutettava klo 12.00 mennessä.
Omatoiminen siirtyminen satamaan. Lähtöselvityksessä Tallinnan D-terminaalissa tulee olla viimeistään 30 min.
ennen laivan lähtöä. M/S Europa lähtee Tallinnasta klo 12.30 ja saapuu Helsinkiin klo 16.00. Vaihtoehtona paluu
M/s Megastarilla, Tallinna - Helsinki 13.30 - 15.30.
Bussi lähtee paluumatkalle n. klo 16.30.
Hintaan sisältyy
- bussikuljetukset Keski-Suomesta
- laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoilla
- majoitus kahden hengen huoneessa
- aamiainen hotellissa

Ateriahinnat 27.12.2018 alkaen:
Menobuffet:
Europa: 34 euroa/aikuinen * 16 euroa/nuori (12-17v.) * 11 euroa/lapsi (6-11v.)

* Ajalla 20.11.-26.12.2019 aikuisen hintaan lisätään joulubuffet-lisä 2 €/hlö.
Paluubuffet:
Europa: 26 euroa/aikuinen * 13 euroa/nuori (12-17v.) * 9 euroa/lapsi (6-11v.)

Buffet kattausajat (M/S Europa):
meno 1.kattaus klo 17.30, 2.kattaus klo 20.30
paluu 1.kattaus klo 12.00, 2.kattaus klo 14.15
Lasten 0-5 v. ateriat veloituksetta.
Buffet-hintaan sisältyvät ruokajuomat (olut, viini, vesi, virvokkeet ja kahvi).

Pidätämme oikeudet hinta- ja aikataulumuutoksiin.

IKÄSÄÄNNÖT
Ikäraja 18v,
Tarkista TallinkSiljan ikäsäännöt tästä.
MATKUSTUSASIAKIRJAT
Matkalle tulisi ottaa mukaan passi tai poliisin myöntämä EU-henkilökortti (ei koske väliaikaista henkilökorttia,
alaikäiselle ilman huoltajan suostumusta annettua henkiökorttia eikä ulkomaalaiselle myönnettyä henkilökorttia).
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Huomioithan, että myös alaikäinen lapsi tarvitee oman matkustusasiakirjan (passi tai EU-henkilökortti).
Mukavaa matkaa!
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