RISTEILY RIIKAAN EUROPALLA 2019

Lähtöpäivät: ti 30.4., su 30.6., ma 12.8.
Koe kiireetön tunnelma laivalla ja nauti maistuvista herkuista. Näe keskiaikaiset ja jugend –tyyliset rakennukset
Riian kauniissa Vanhassa kaupungissa.

Matkaohjelma
Risteilyaikataulu M/S Europan Riian-risteilyille 2019
Lähdöt: ti 30.4. / su 30.6. / ma 12.8.
Matkaohjelma
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Keski-Suomesta Helsinkiin, katso osanottajatodistuksesta lähtöaika ja
-paikka. Kuljettaja jakaa maihinnousukortit.
Helsingistä tulevat noutavat itse maihinnousukortit.
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klo 16.15 Laivaannousu alkaa Helsingin Länsiterminaali 1:ssä (Suite-matkustajat klo 16.00).
klo 17.00 Lähtö Helsingistä (Länsiterminaali 1).
2. matkapäivä
klo 11.30 Saapuminen Riikaan
klo 19.30 Laiva lähtee Riiasta. Huom! Laivalla on oltava viimeistään puoli tuntia ennen lähtöä.
3. matkapäivä
klo 16.00 Saapuminen Helsinkiin (Länsiterminaali 1).
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussimatka Keski-Suomeen (bussi lähtee n. puoli tuntia laivan saapumisesta, heti
kun kaikki matkustajat ovat kyydissä).
Hintaan sisältyy:
- risteily Helsinki - Riika - Helsinki valitussa hyttiluokassa
- ateriapaketti (2x aamiainen, 2x illallinen)
- shuttle-bussikuljetus satamasta Riian keskustaan ja takaisin
Lisämaksusta:
- bussikuljetus Keski-Suomesta 50 - 60 €/menopaluu
- henkilöauto parkkiin (50 €)
- polkupyörä mukaan (25 €)
- opastetut retket
- lounaskuponki paluumatkalla (aikuinen 26 € / lapsi 12 - 17 v. 13 € / lapsi 6 - 11 v. 9 € / lapsi 0 - 5 v. 0 €
Matkustusasiakirjat:
Passi tai poliisin myöntämä henkilökortti on oltava jokaisella matkustajalla mukana.
RUOKAILUJEN KATTAUSAJAT:
Buffet-illallinen tarjoillaan Grande Buffet-ravintolassa ja Fast Lane -ravintolassa
Kattausajat lähtöpäivänä (ti 30.4., su 30.6. tai ma 12.8.)
BUFFET-ILLALLINEN
Grande Buffet: 1. kattaus klo 16.30, 2. kattaus klo 19.00, 3. kattaus klo 21.15
Fast Lane: 1. kattaus klo 17.00, 2. kattaus klo 19.30
À LA CARTE
Tavolàta: 1. kattaus klo 17.00, 2. kattaus klo 20.30
Grill House: 1. kattaus klo 17.00, 2. kattaus klo 20.30
Lähtöpäivänä 30.4., 30.6. tai 12.8. Grill Housessa on tarjolla edullinen menu, johon sisältyy alkuruokapöytä,
valinnainen pääruoka pöytiin tarjoiltuna sekä jälkiruokapöytä (ei sisällä ruokajuomia).
Kattausajat laivan ollessa Riiassa (ke 1.5., ma 1.7. tai ti 13.8.)
MERIAAMIAINEN
Grande Buffet ja Fast Lane
Kattaukset tasatunnein klo 7.00-10.00
Varaukset Grande Buffet -ravintolaan (laiva jakaa paikat)
ERIKOISAAMIAINEN
Klo 7.00-11.00
- Tarjoillaan Grill Housessa
- Sisältyy Deluxe- ja Executive Suite -hyttien matkustajille
- Erikoisaamiaista ei voi ostaa etukäteen. Voit halutessasi tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja aamiaisaikaan
laivalla.
BUFFET-ILLALLINEN
Grande Buffet: 1. kattaus klo 17.15, 2. kattaus klo 19.30, 3. kattaus klo 21.45
Fast Lane: 1. kattaus klo 18.00, 2. kattaus klo 20.30
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À LA CARTE
Tavolàta: 1. kattaus klo 18.00, 2. kattaus klo 21.00 / Normaali à la carte -lista
Grill House: 1. kattaus klo 18.00, 2. kattaus klo 21.00
Laivan ollessa Riiassa 1.5., 1.7. tai 13.8. Grill Housessa on tarjolla edullinen menu, johon sisältyy alkuruokapöytä,
valinnainen pääruoka pöytiin tarjoiltuna sekä jälkiruokapöytä (ei sisällä ruokajuomia).
Kattausajat paluupäivänä (to 2.5., ti 2.7. tai ke 14.8.) Helsinkiin:
MERIAAMIAINEN
Grande Buffet ja Fast Lane
Kattaukset tasatunnein klo 8.00-10.00
Varaukset Grande Buffet -ravintolaan (laiva jakaa paikat)
ERIKOISAAMIAINEN
Klo 7.00-11.00
- Tarjoillaan Grill Housessa
- Sisältyy Deluxe- ja Executive Suite -hyttien matkustajille
- Erikoisaamiaista ei voi ostaa etukäteen. Voit halutessasi tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja aamiaisaikaan
laivalla.
BUFFET-LOUNAS
Grande Buffet: Kattaus klo 12.50
Fast Lane: Kattaus klo 12.50
À LA CARTE
Tavolàta: Kattaus klo 12.50 / Normaali à la carte -lista
Grill House: Kattaus klo 12.50 / Normaali à la carte -lista
RIIAN OPASTETTU KAUPUNKIKIERROS
Suomeksi opastettu yhdistetty bussi- ja kävelykierros, jonka aikana nähdään suurin osa Riian päänähtävyyksistä ja
tutustutaan kävellen Vanhaankaupunkiin. Kaupunkikierroksen päätteeksi kuljetus takaisin satamaan.
Retken hinnat: Aikuinen 32 €, lapsi 6 - 17 v 19 €, lapsi 0 - 5 v. aikuisen sylissä maksutta ilman omaa paikkaa
Lähtö satamalaiturilta klo 12.30
Retken kesto noin 2 tuntia, sisältäen kävelyä Vanhankaupungin mukulakivillä joten suosittelemme mukavia
jalkineita.
MENO-PALUU-BUSSIKULJETUS JURMALAAN
Riian risteilyn ohessa voit tutustua Jurmalaan, joka tunnetaan myös "Baltian Rivierana". Jurmalassa voit nauttia
päivästä hiekkarannalla tai tutustua pastellivärisiin pitsihuviloihin.
Meno-paluu-kuljetuksen hinnat: Aikuinen 20 €, lapsi 6 - 17 v 15 €, lapsi 0 - 5 v. aikuisen sylissä maksutta ilman
omaa paikkaa
Lähtö satamalaiturilta klo 12.00
Paluulähtö Jurmalasta klo 16.00, Majorin rannalta, Jomas -kadun ja Lienes -kadun kulmauksesta
Kuljetuksen kesto noin 30 min./suunta
OPASTETTU RETKI SIGULDAAN GAUJA-JOEN LAAKSOON
Suomeksi opastettu retki, jonka aikana tutustutaan luonnonkauniiseen Siguldaan, Gauja-kansallispuistoon ja
Turaidan museoreservaattiin. Retki sisältää sisäänpääsyliput Turaidan linnaan ja Siguldan Liiviläisritarien linnaan.
Retken aikana mahdollisuus käydä esim. kahvilla omakustanteisesti Siguldassa. Lopuksi n. klo 16.45 paluukuljetus
Siguldasta suoraan Riian satamaan.
Retken hinnat: Aikuinen 49 €, lapsi 6 - 17 v 30 €, lapsi 0 - 5 v. aikuisen sylissä maksutta ilman omaa paikkaa.
Lähtö satamalaiturilta klo 12.00 (perillä n. klo 13.00).
Retken kesto noin 6 tuntia, suosittelemme mukavia jalkineita!
Retken toteutuminen edellyttää minimimäärän osallistujia. TallinkSilja pidättää oikeuden muuttaa tai perua retki,
mikäli esimerkiksi sääolosuhteet estävät retken toteutumisen. Mikäli retki jostain syystä joudutaan perumaan,
retkimaksu palautetaan.
VIIHDE
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Risteilyllä on ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Risteilyn tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin
IKÄSÄÄNNÖT
Risteilyn ikäraja on 18 vuotta
Tarkista TallinkSiljan ikäsäännöt tästä.
MATKUSTUSASIAKIRJAT
Matkalle täytyy ottaa mukaan passi tai poliisin myöntämä henkilökortti.
HENKILÖAUTO PARKKIIN
Riika-risteilylle voit varata parkkipaikan henkilöautolle (hinta 50 €).
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Tämä matka on erikoisristeily, jolla noudatetaan Tallink Silja Oy:n erikoismatkojen matkapakettiehtoja ja seuraavia
maksu-, muutos-, ja peruutusehtoja:
Maksuehdot:
Kun lähtöön on enemmän kuin 28 päivää aikaa, matkavaraus on maksettava 14 päivän sisällä varauksen
tekemisestä, kuitenkin viimeistään 28 päivää ennen lähtöä.
Kun lähtöön on aikaa 28 päivää tai vähemmän, matkavaraus on maksettava heti varauksen yhteydessä
Peruutusehdot:
Jos lähtöön on enemmän kuin 28 päivää, veloitetaan 5 euron käsittelykulu
Jos lähtöön on enintään 28 vrk ja vähintään 21 vrk, veloitetaan 100 euron varausmaksu
Jos lähtöön on enintään 21 vrk ja vähintään 7 vrk, veloitetaan 50 % matkan hinnasta
Jos lähtöön on enintään 7 vrk ja vähintään 3 vrk, veloitetaan 75 % matkan hinnasta
Jos lähtöön on alle 3 vrk, veloitetaan 95 % matkan hinnasta
Muutosehdot:
Erikoisristeilyn reittiä tai lähtöaikaa ei voi muuttaa, ko. muutokset katsotaan matkan peruutukseksi. Erikoisristeilyn
matkavarauksen sisältämiä henkilötietoja (nimi, syntymäaika, kansalaisuus, sukupuoli ja kanta-asiakasnumero) voi
muuttaa kuluitta.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Mukavaa risteilyä!
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