Risteily + 3-4 yötä Laulasmaalla
Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä
Lähdöt:
- Risteily + 3 yötä Laulasmaalla keskiviikkoisin
- Risteily + 4 yötä Laulasmaalla lauantaisin

Jos haluat paeta kiirettä ja melua on Laulasmaa sinun paikkasi!
Laulasmaa sijaitsee vain 30 minuutin matkan päässä Tallinnasta kauniilla paikalla merenrannalla.
Laulasmaa on tunnettu lomanviettopaikka jo 1930-luvulta alkaen ja nykypäivänäkin kohde tarjoaa erinomaiset
puitteet erilaiseen kuntoiluun ja liikuntaan. Laulasmaan upea hiekkaranta on täydellinen uimapaikka niin aikuisille
kuin lapsillekin. Mikä onkaan mukavapaa kuin viettää helteisiä kesäpäiviä upealla hiekkarannalla rentoutuen tai
paeta talvipakkasia nykyaikaiseen kylpylähotelli Laulasmaa Spahan.
Laulasmaalla vietät rentouttavan terveellisen loman kauniin luonnon ympäröimänä.
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Matkaohjelma
Lähtöpäivä
Lähtö Keski-Suomesta Töysän Linja Oy:n / Karstulan Liikenteen punavalkoisella bussilla.
Bussimatka Helsingin Länsisatamaan, jossa kuljettaja jakaa maihinnousukortit ja etukäteen ostetut ateriakupongit.
M/S Europa lähtee klo 18.30.
(Saapuminen Tallinnaan klo 22.00 - laivasta ei ole mahdollista poistua illalla)
2. matkapäivä
Maihinnousu Tallinnassa alkaa paikallista aikaa klo 08.00.
Mahdollisuus ostoksiin Tallinnassa.
Kuljetus Laulasmaalle lähtee D-terminaalin edestä n. klo 12.30-13.00 välisenä aikana (n. 35 km Tallinnasta).
Kylpyläbussit odottavat Tallinnan sataman bussien parkkialueella. Bussin tuulilasissa on Matka-Töysän kyltti ja
kohteen nimi.
Saapuminen Laulasmaalle ja majoittuminen (3-4 yötä) Laulasmaa Spa hotellissa.
Aamiainen sisältyy hintaan. Uima-altaan ja saunojen käyttö klo 7.00 - 22.00.
Omatoimista ohjelmaa Laulasmaalla.
Paluupäivä
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Lähtö kohti Tallinnaa.
M/S Star/Superstar lähtee Tallinnasta klo 13.30 ja saapuu Helsinkiin klo 15.30.
Bussikuljetus satamasta takaisin Keski-Suomeen.

Hintaan sisältyy
- bussikuljetukset Keski-Suomesta
- 1. yö Europalla B-luokan hytissä (A-luokan hytti lisämaksusta 25€/hytti, lauantaisin lisämaksu 35 €/hytti),
paluumatka kansipaikoin
- majoitus kahden hengen huoneessa hotellissa (3-4 yötä)
- kuljetus Laulasmaalle
- aamiainen hotellissa
- ohjelma laivalla
- uima-altaan ja saunojen käyttö klo 7.00 - 22.00, kylpytakit.
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Lisämaksusta laivaruokailut 31.12.2018 asti

Meriaamiainen
Buffet-lounas
Buffet-illallinen

Aikuinen
10,5 €
25 €
33 €*

Nuori (12-17 v)
6,5 €
12,5 €
15,5 €

Lapsi (6-11 v.)
4,5 €
8,5 €
10,5 €

Lasten 0-5v. ateriat veloituksetta.
Illallis- ja lounasbuffetin hintaan sisältyvät ruokajuomat (olut, viini, vesi, virvokkeet ja kahvi)

* Ajalla 21.11.-26.12.2018 aikuisen hintaan lisätään joulubuffet-lisä 2 €/hlö
.Kattausajat:
Illallisbuffet:
1. kattaus klo 17:30 / 2. kattaus klo 20.30
Lounasbuffet:
1. kattaus klo 12:00 / 2. kattaus klo 14.15
Meriaamiainen:
klo 07:00 – 10:00
Pidätämme oikeudet hinta- ja aikataulumuutoksiin.

VIIHDEKALENTERI
Tutustu viihteeseen tästä!

IKÄSÄÄNNÖT
Ikäraja 18v.
Tarkista TallinkSiljan ikäsäännöt tästä.

MATKUSTUSASIAKIRJAT
Matkalle tulee ottaa mukaan passi tai poliisin myöntämä EU-henkilökortti (ei koske väliaikaista henkilökorttia,
alaikäiselle ilman huoltajan suostumusta annettua henkiökorttia eikä ulkomaalaiselle myönnettyä henkilökorttia).
Huomioithan, että myös alaikäinen lapsi tarvitee oman matkustusasiakirjan (passi tai EU-henkilökortti)

Mukavaa matkaa!
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