Visbyn risteily Helsingistä
Lisämaksullisen bussikuljetuksen reitti: Karstula-Saarijärvi-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä
(menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!)
Lähdöt: su 14.7. / su 21.7. / su 28.7. / su 4.8.
Vietä kesäloma yhdessä perheen kanssa suositussa lomakohteessa!
Nyt sinulla on taas mahdollisuus risteillä suoraan Helsingistä Visbyhyn, Peppi Pitkätossun, upean luonnon ja
ruusujen kaupunkiin Gotlannin saarelle. Risteilyaluksena toimii uusittu upea M/S Silja Europa, ja niin laivalla kuin
Visbyssä on monenlaista ohjelmaa koko perheelle.

Risteilystä saa alennuksia Club One -kortilla.

Sivu 1/5

Matkaohjelma
Risteilyaikataulu M/S Europan Visbyn-risteilyille
Lähdöt: su 14.7. / su 21.7. / su 28.7. / su 4.8.
Matkaohjelma
Lähtö Helsingistä 1. matkapäivä
klo 15.55 (Suomen aikaa) Laivaannousu alkaa Helsingin Länsiterminaalissa
klo 16.30 (Suomen aikaa) Lähtö Helsingistä (Länsiterminaali)
Pysähdys Tallinnassa 20.00-21.00 -> Tallinnaan kuljetetaan vain rahtia, ei reittimyyntiä matkustajille
Saapuminen Visbyhyn 2. matkapäivä
klo 07.30 (Ruotsin aikaa) Saapuminen Visbyhyn
Lähtö Visbystä 2. matkapäivä
klo 20.30 (Ruotsin aikaa) Lähtö Visbystä. Laivaannousu viimeistään klo 20.00 (Ruotsin aikaa)
Saapuminen Helsinkiin 3. matkapäivä
klo 16.00 Saapuminen Helsinkiin (Länsiterminaali)
Koska Helsinki-Visby-reitti liikennöidään Tallinnan kautta, pitää jokaisella matkustajalla olla matkustusasiakirjana
poliisin myöntämä henkilökortti tai passi!
Hinta sisältää
- M/S Europa- risteilyn Visbyhyn
- sama hytti koko risteilyn ajan
- ohjelma laivalla
- ateriapaketti (2x aamiainen, 2x illallinen)
- shuttle-bussikuljetus satamasta keskustaan ja takaisin
RUOKAILUJEN KATTAUSAJAT:
1. MATKAPÄIVÄ (sunnuntai)
Kattausajat Suomen aikaa
Buffet-illallinen
Grande Buffet
1. kattaus 16.30
2. kattaus 19.00
3. kattaus 21.15
Fast Lane
1. kattaus 17.30
2. kattaus 20.00

2. MATKAPÄIVÄ (maanantai)
Kattausajat Ruotsin aikaa
Meriaamiainen
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Klo 07.00-10.00 Buffet-ravintolassa ja Fast Lane -ravintolassa, kattaukset tasatunnein.
TAI
Erikoisaamiainen
Klo 07.00-11.00 Grill House ravintolassa. Erikoisaamiainen sisältyy DeLuxe- ja Executive Suite -hyttien
matkustajille
(muille matkustajille ei mahdollisuutta varata erikoisaamiaista).
Grande Buffet
1. kattaus 17.15
2. kattaus 19.30
3. kattaus 21.45
Fast Lane
1. kattaus 18.00
2. kattaus 20.30

3. MATKAPÄIVÄ (tiistai)
Kattausajat Suomen aikaa
Meriaamiainen
Klo 8.00-10.00 Buffet-ravintolassa ja Fast Lane -ravintolassa, kattaukset tasatunnein
TAI
Erikoisaamiainen
Klo 7.00-11.00 Grill House. Erikoisaamiainen sisältyy DeLuxe- ja Executive Suite -hyttien matkustajille
(muille matkustajille ei mahdollisuutta varata erikoisaamiaista).
Lisämaksusta:
- bussikuljetus Keski-Suomesta 50 - 60 €
- henkilöauto parkkiin 50 €
- polkupyörä mukaan 25 €
- lounas 26 eur/aikuinen, 13 eur/ lapsi 12-17v, 9 eur/lapsi 6-11v (kattaus klo 12.50 - 14.30)
- retket kohteessa

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

Sivu 3/5

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.

RETKET:
SHUTTLE-BUSSIKULJETUS
Bussit kulkevat satamasta Österportiin ja takaisin klo 08.30 - 19.30 välisenä aikana.
Viimeinen paluu Österportista on klo 19.30, laivalla oltava viimeistään klo 19.45.
Sisältyy risteilyn hintaan kaikilla matkustajilla.
VISBYN KAUPUNKIKIERROS KÄVELLEN
Suomeksi opastettu kävelykierros viehättävässä Visbyn kaupungissa.
Kierros alkaa Visbyn kenties tunnetuimmasta ja suosituimmasta puistosta, Almedalenista, jossa sijaitsee myös Olof
Palmen muistomerkki.
Kuljemme suloisen ruusukujan Fiskargrändin ja kehämuurin vanhimman tornin, Ruutitornin, kautta
kasvitieteelliseen puutarhaan, joka on todellinen ruusujen keidas. 1850-luvulla perustetun puutarhan kokoelmiin
kuuluu ruusujen lisäksi useita kasveja, jotka eivät yleensä näillä leveyspiireillä viihdy: viikuna, jalopähkinäpuu,
kyyhkyspuu, magnolia ja lännentulppaanipuu.
Kierros jatkuu noin 1225 rakennetun Pyhän Marian tuomiokirkon luo, joka on säilynyt lukuisten valloittajien
hyökkäyksistä. Käynti tuomiokirkon sisällä, mikäli seremoniaa ei ole käynnissä.
Kirkolta kävellään vanhan kaupungin pienten kujien kautta takaisin Almedalenin puistoon.
Retken kesto yhteensä noin 2,5 tuntia
Bussikuljetus satamasta Almedalenin puistoon ja kierroksen jälkeen takaisin satamaan.
Kierros sisältää kävelyä mukulakivillä, joten suosittelemme mukavia jalkineita.
Retki ei sovellu liikuntaesteisille.
Lähdöt satamalaiturilta: klo 09.00, 09.30 ja klo 14.00
Hinnat: Aikuiset 18 €, lapset 3-16 v. 10 €, lapset 0-2 v. maksutta
PANORAMA-KIERTOAJELU VISBYSSÄ
Suomeksi opastettu bussikiertoajelu viehättävässä Visbyssä sekä kaupungin lähiympäristössä. Retki kulkee Visbyn
kaupungin kehämuurin viertä ja suuntaa tämän jälkeen rannikkoa pitkin Krusmyntan puutarhalle, jossa voi
kuljeskella tuoksuvassa yrttitarhassa ja ostaa mukaan siellä kasvatettuja yrttejä sekä teetä. Alueella on myös
kahvila/ravintola. Seuraavaksi käydään ihastelemassa maisemia Galgbergetin luonnonsuojelualueen
näköalapaikalla, jyrkänteeltä on kaunis näkymä Visbyn vanhaan kaupunkiin. Tämän jälkeen vierailemme Visbyn
upeassa kasvitieteellisessä puutarhassa, jossa on nähtävissä ruusulajeja aina 1600-luvulta saakka ja mitä
erikoisimpia kasveja neidonhiuspuusta villitulppaaneihin sekä nenäliinapuuhun. Ennen paluuta takaisin satamaan
lyhyt pysähdys vielä Visbyssä Almedalenin Puistossa. Retken kesto n. 3 tuntia ja retki soveltuu liikuntaesteisille.
Lähdöt satamalaiturilta: klo 11.00
Hinnat: Aikuiset 28 €, lapset 3 - 16 v 17 €, lapset 0 - 2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan)
KNEIPPBYN, KESÄMAA JA VESIPUISTO
Teemapuistossa on noin 50 erilaista aktiviteettia, kuten huvipuistolaitteita, pomppulinnoja ja leikkipaikkoja sekä
tietysti Peppi Pitkätossun Huvikumpu, jossa järjestetään päivittäin myös erilaisia teatteriesityksiä. Vesipuistossa on
lämmitettyjä uima-altaita ja vesiliukumäkiä. Puistossa on paljon ravintoloita ja matkamuistomyymälä.
Retken hintaan kuuluu meno-paluu-bussikuljetus satama-Kneippbyn-satama sekä sisäänpääsyrannekkeet (ei
opastusta).
Lähdöt satamalaiturilta: klo 09.30 - 11.30, paluubussit Kneippbystä klo 14.00-18.00
Hinnat: Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset 44 €/hlö

Sivu 4/5

Lapset 0 - 2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan, ei ranneketta).
LUOTEIS-GOTLANTI JA LUMMELUNDAN TIPPUKIVILUOLAT
Suomeksi opastetulla retkellä suunnataan kohti pohjoista ja saaren maalaismaisemia, läpi metsien ja niittyjen,
jossa lampaat laiduntavat vuoden ympäri.
Teemme opastetun aikamatkan 400 vuoden taakse, Lummelundan tippukiviluoliin, jotka ovat taatusti elämys
kaikenikäisille.
Seuraavaksi pysähdymme Brissundin kylässä pienessä rannalla sijaitsevassa Krusmyntan puutarhassa. Täällä voit
kierrellä yrttipuutarhassa ja ostaa yrttejä, teetä, matkamuistoja ja paljon muuta pienestä puutarhamyymälästä.
Alueella on myös kahvila/ravintola. Käy kävelyllä kapeaa polkua pitkin alas puutarhan takana olevalle
hiekkarannalle. Upota paljaat jalkasi hiekkaan ja nauti merinäköalasta.
Retki päättyy Visbyn kaupungin kautta takaisin satamaan.
Retken kesto noin 3 tuntia, ei sovellu liikuntaesteisille.
Suosittelemme mukavia jalkineita sekä luolavierailun ajaksi myös takkia (lämpötila n. +8°C).
Lähdöt satamalaiturilta: klo 09.00 ja 14.00.
Hinnat: Aikuiset 40 €, lapset 3 - 16 v 26 €, lapset 0 - 2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan)
GOTLANNIN KAUNIS LÄNSIRANNIKKO
Suomeksi opastetulla retkellä suunnataan kohti Gotlannin länsirannikon upeita luonto- ja merimaisemia ajaen
pienten ja historiallisten pitäjien (Vall, Mästerby, Sanda) kautta Fröjelin rannikkokylään.
Mästerbyssa pysähdytään muistomerkille, joka on pystytetty gotlantilaisille talonpojille, jotka hävisivät yhden
keskiajan merkittävimmän taistelun tanskalaisia vastaan vuonna 1361.
Fröjelissä vierailemme kauniille sijainnille rakennetussa keskiaikaisessa kirkossa ja ihailemme merellä siintäviä
Stora Karlsön ja Lilla Karlsön lintusaaria.
Matka jatkuu kohti pronssikauden aikaista kivistä koottua Gannarven hautalaivaa. Pysähdys kahville (sis. hintaan)
1800-luvulta peräisin olevalle Stelorin kartanolle Västergarniin.
Retki päättyy Visbyn keskiaikaisen kaupungin kehämuurin kautta (Dalmansport) takaisin satamaan.
Retken kesto noin 4 tuntia. Retki sisältää kävelyä, joten suosittelemme mukavia jalkineita.
Lähdöt satamalaiturilta: klo 14.00.
Hinnat: Aikuiset 45 €, lapset 3 - 16 v 27 €, lapset 0 - 2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan)
Mikäli paikkoja jää, retkiä voi ostaa vielä laivan infosta. Suosittelemme varaamaan retket etukäteen.
VIIHDE
Visbyn risteilyillä on ohjelmaa koko perheelle! Risteilyn tarkempi ohjelma ilmoitettiin myöhemmin.
IKÄSÄÄNNÖT
Risteilyn ikäraja on 18 vuotta
Tarkista TallinkSiljan ikäsäännöt tästä.
MATKUSTUSASIAKIRJAT
Matkalle täytyy ottaa mukaan passi tai poliisin myöntämä henkilökortti, koska reitti liikennöidään Tallinnan kautta
Mukavaa risteilyä!
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