Risteily + 2-3 yötä Vihulassa
Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä
Lähdöt:
- Risteily + 2 yötä Vihulassa / Risteily + 3 yötä Vihulassa / Tilauksesta myös pidempiä matkapaketteja
Kaksi tai kolme yötä rauhallisessa luonnonläheisessä Vihulassa!
Hurmaava 1500-luvulta peräisin oleva miljöö, jossa kaksi päärakennusta, 25 muuta historiallista rakennusta sekä
50 hehtaaria kaunista puistomaata Mustojajoen varrella Lahemaan kansallispuistossa vain 4 km:n päässä Itämeren
rannoilta. Tallinnasta on tunnin ajomatka.

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)
Perilläolo päivät
Maihinnousu Tallinnassa n. klo 8.00. Halutessaan laivassa voi olla klo 09.30 saakka. Tallinnassa omaa aikaa klo
13.45 saakka, jolloin bussikuljetus satamasta lähtee kohti Vihulaa. (Huom! Tarvittaessa bussi käy hakemassa
Eckerö Linelta ja Viking Linelta saapuvia matkustajia klo 14.30.) Saapuminen Vihulaan. Majoittuminen Vihula
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Manor Country Club & Spahan. Vihulan ympäristöstä löytyy jokaiselle jotakin. Omaa aikaa Vihulassa. Hurmaava
miljöö vie sinut takaisin 1500-luvulle. Vihulassa on monipuoliset urheilumahdollisuudet, kauniita maisemia, ja voit
myös tehdä erilaisia retkiä, esimerkiksi Rakveren kaupunkin Aqva Spa-kylpylöineen on vain 24 kilometrin päässä!
Herkuttelemassa voit käydä esimerkiksi La Bohemessa.
Paluupäivä
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Bussikuljetus Tallinnaan lähtee klo 10.00. Saapuminen satamaan n. klo 11.30.
Laivaannousu Tallinnassa alkaa klo 11.30 ja päättyy 20 min. ennen laivan lähtöä.
M/s Europa lähtee Tallinnasta klo 12.30 ja saapuu Helsinkiin klo 16.00.
Kuljetuksen ostaneille bussikuljetus lähtöpaikkakunnille.

Hintaan sisältyy
- bussikuljetukset Keski-Suomesta
- 1. yö Europalla B-luokan hytissä, paluumatka kansipaikoin.
- Kuljetus Tallinna-Vihula-Tallinna
- majoitus kahden hengen huoneessa valitsemassasi hotellissa (2-3 yötä)
- aamiainen hotellissa
- ohjelma laivalla
Lisämaksusta
- Muut hyttiluokat laivalla
- Yhden hengen huone
- Ruokailut ja muut lisäpalvelut laivalla
- Hoidot ym. lisäpalvelut kartanossa
Lisämaksusta laivaruokailut

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 €

Illallis- ja lounasbuffetin hintaan sisältyvät ruokajuomat (olut, viini, vesi ja virvokkeet)

Kattausajat
Illallisbuffet
1. kattaus klo 17:30 / 2. kattaus klo 20.30
Lounasbuffet
1. kattaus klo 13:00
Meriaamiainen
klo 07:00 – 10:00

VIIHDEKALENTERI
Tutustu viihteeseen tästä!
IKÄSÄÄNNÖT
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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).
Huomioithan, että myös alaikäinen lapsi tarvitee oman matkustusasiakirjan (passi tai EU-henkilökortti)
Mukavaa matkaa!
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