Miniristeily Turusta Tukholmaan,
M/S Baltic Princess
Bussireitit:

Karstula-Saarijärvi-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä
pe 22.6. / ti 26.6. /
- lähdöt :
ma 2.7. / ma 16.7. / ma 30.7.
Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Keuruu-Mänttä
ke 4.7. / ke 25.7.
- lähdöt :
VIIHDERISTEILYT : Keuruu-Petäjävesi-Jyväskylä-Jämsä
la 1.12. Klamydia 30v juhlaristeily
- lähdöt :

Menoon saatavissa joka lähdölle ilmainen liityntä Keuruulta/Petäjävedeltä! -> kysy lisää toimistostamme!

Miniristeilylle Tukholmaan M/S Baltic Princesillä
Laiva on lastattu hyvällä ruualla, verovapailla ostoksilla ja monipuolisella viihteellä. Baltic Princessillä viihde
koostuu huippuesiintyjistä, musiikista ja tanssista. Voit esitellä laulutaitojasi muille Wind Jammer Barin karaokessa
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tai istua yleisöksi kun trubaduuri esittää ikivihreitään. Mukana seilaavat luonnollisesti Suomen suosituimmat artistit
sekä jo perinteeksi muodostunut keskiyön show. Baltic Princessillä koet monta viihde-elämystä vuorokauden
sisällä!
Lasten leikkihuoneen houkutukset pallomerestä peleihin houkuttavat aina. Perheen pienimmät on myös otettu
huomioon laivan ravintoloissa, joissa lapset valitsevat itse ruokansa omalta listaltaan.
Mikä 23 h -risteily?
23 h -risteilyt lähtevät illalla Turusta, paluu Turkuun seuraavana iltana
Ravintolat, baarit ja myymälät avautuvat heti lähdön yhteydessä
Joka lähdöllä housebändi, keskiyön show, karaoke ja bingo
Myymälöissä on verovapaat hinnat
Risteilyllä ei ole maissakäyntiä
Lähde Keski-Suomesta bussikuljetuksella suoraan satamaan!
Tutustu laivan viihdetarjontaan tästä.
Poimintoja viihdetarjonnasta :
22.6. Meritanssit: Hot Line & Lasse Laaksonen
26.6. Lasten Festarit: Hevisaurus / Meritanssit: Rosette
2.7.

Meritanssit: Onnenkerjäläiset

4.7.

Meritanssit: Onnenkerjäläiset

16.7. Meritanssit: Mister Q
25.7. Meritanssit: Soundwaves
30.7. Meritanssit: Janiina Lehtonen & Putkiratio

Lähde miniristeilylle bussikuljetuksin Keski-Suomesta!

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Bussimatka Turun satamaan, jossa kuljettaja jakaa maihinnousukortit ja etukäteen ostetut ateriakupongit. M/S
Baltic Princess lähtee miniristeilylle klo 20.15 (ei maihinnousua). Ilta ja yö vietetään laivalla.
2. matkapäivä
Aamu- ja iltapäivä aikaa nauttia laivan viihteestä ja ostoksista.
M/S Baltic Princess saapuu Turkuun klo 19:15. Bussi lähtee Turun satamasta paluumatkalle kohti Keski-Suomea n.
klo 20.20
HUOM! Joillakin lähdöillä bussi odottaa matkustajat klo 19:50 saapuvalta Viking Gracelta.
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Matkan hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset Keski-Suomesta menopaluu
- risteily valitsemassanne hyttiluokassa
- risteilyohjelma laivalla
Lisämaksusta laivaruokailut 31.12.2018 asti ennakkoon tilattuna:

Meriaamiainen
Buffet-lounas
Buffet-illallinen
Ateriapaketti:
1 x buffet-illallinen
1 x buffet-lounas
1 x meriaamiainen

Aikuinen
10,5 €
25 €*
33 €**
63,50 €***

Nuori (12-17 v)
6,5 €
12,5 €
15,5 €
31,50 €

Lapsi (6-11 v.)
4,5 €
8,5 €
10,5 €
22,50 €

* Alle 6-vuotiaiden lasten ateriat veloituksetta. Brunssi on poikkeuksellisesti maksullinen myös alle
6-vuotiaille lapsille (15/18 €).
** Ajalla 21.11.-26.12.2018 aikuisen hintaan lisätään joululounasbuffet-lisä 6 €/hlö.
*** Ajalla 21.11.-26.12.2018 aikuisen hintaan lisätään jouluillallisbuffet-lisä 2 €/hlö.
Illallisbuffet: Buffet Silja Line
1. kattaus klo 20:15 / 2. kattaus klo 22:30 (tarvittaessa)
Lounasbuffet: Buffet Silja Line
1. kattaus klo 14:00 / 2. kattaus klo 16:00 (la ja su, joka päivä 25.6 - 7.8.)
Meriaamiainen: Buffet Silja Line
klo 06:00 – 09:30 (ma-to), klo 06:00 - 10:00 (pe-su)
HUOM! Bussit, joissa matkustaa sekä Baltic Princessin että Viking Gracen matkustajia, lähtevät viimeistään 30
minuuttia Gracen saapumisen jälkeen (noin klo 20:20).
Pidätämme oikeudet hinta- ja aikataulumuutoksiin.
VIIHDEKALENTERI
Tutustu viihteeseen tästä!
MATKUSTUSASIAKIRJAT
Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse passia matkustaessaan Pohjoismaissa.
Henkilöllisyyden todistamiseksi on kuitenkin oltava mukana:
- Passi, EU-henkilökortti tai poliisin myöntämä henkilökortti (ei koske väliaikaista henkilökorttia, alaikäiselle ilman
huoltajan suostumusta annettua henkiökorttia eikä ulkomaalaiselle myönnettyä henkilökorttia)
- Alle 15-vuotias voi lähteä Ruotsin risteilylle, kun hänellä on mukana kuvaton Kela-kortti
HUOM! Luotto-ja maksukorteilla yli 50 euron arvoisia ostoksia tehtäessä pyydetään asiakasta todistamaan
henkilöllisyytensä.
Henkilöllisyys on todistettava joko passilla, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai pohjoismaiden kansalaisen EUajokortilla.
IKÄSÄÄNNÖT
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Ikäraja 18v.
Tarkista TallinkSiljan ikäsäännöt tästä.
Mukavaa risteilyä!
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