Visbyn risteily Helsingistä
Reitti: Karstula-Saarijärvi-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä
(menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!)
Lähdöt: su 22.7.(TÄYNNÄ!), su 29.7.(TÄYNNÄ!)
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.
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Matkaohjelma
Risteilyaikataulu M/S Europan Visbyn-risteilyille
Lähdöt: su 22.7., su 29.7.
Matkaohjelma
Lähtö Helsingistä 1. matkapäivä
klo 15.45 (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)
- bussikuljetukset Keski-Suomesta
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:
- lounas 25eur/aikuinen, 12,5eur/ lapsi 12-17v, 8,5eur/lapsi 6-11v (kattaus klo 12.50 - 14.30)
- retket kohteessa
Maksu- ja peruutusehdot:
- Ennakkomaksu 200€/varaus maksettava viimeistään 7 vrk varauksen jälkeen,
matka maksettava kokonaisuudessaan viimeistään 60 vuorokautta ennen lähtöä
- Jos matka varataan alle 60 vrk ennen lähtöä, suoritetaan koko matkan hinta varattaessa.
- 60vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista veloitetaan 100% varauksen hinnasta
- Myöhemmin kuin 14 vrk ennen lähtöä perutut matkat veloitetaan kokonaan.
- Hinnat voimassa ennakkovaraajan edulla, matkavaraus tehtävä ja maksu suoritettava viimeistään kuukautta
ennen lähtöä.

RETKET LISÄMAKSUSTA:
VISBYN KAUPUNKIKIERROS BUSSILLA JA KÄVELLEN
Suomeksi opastettu yhdistetty bussi- ja kävelykierros viehättävässä Visbyssa. Kävelykierros alkaa Almedalenin
puistosta kulkien Kalastajaportin ja Ruutitornin kautta kasvitieteelliseen puutarhaan, josta jatketaan bussilla
ihailemaan maisemia Galgbergetin luonnonsuojelualueen näköalapaikalle. Jyrkänteeltä on kaunis näkymä Visbyn
Vanhaankaupunkiin. Kävelykierros jatkuu Dalmanin portilta Pyhän Marian tuomiokirkon näköalapaikalle kulkien
Vanhankaupungin pienten kujien kautta aina toriaukiolle, josta palataan takaisin Almedalenin puistoon. Kuljetus
takaisin satamaan. Retken kesto noin 3 tuntia, sisältäen kävelyä Vanhankaupungin mukulakivillä, joten
suosittelemme mukavia jalkineita.
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Lähdöt satamalaiturilta: klo 10.00 ja 14.00
Hinnat: Aikuiset 27 €, lapset 6 - 17 v 16 €, lapset 0 - 5 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan
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. 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 6 - 17 v 17 €, lapset 0 - 5 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 11.00
paluubussit Kneippbystä klo 15.30 alkaen
Hinnat: Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset 45 €/hlö
Lapset 0 - 2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan, ei ranneketta).
KÄVELYKIERROS JA PANIMOVIERAILU VISBYSSÄ
Retki alkaa kävelykierroksella Almedalenin puistosta, josta kuljetaan Vanhankaupungin läpi kohti Gotlands Bryggeri
panimoa. Matkalla pysähdytään Pyhän Marian keskiaikaisessa tuomiokirkossa. Panimossa tutustutaan oluen
historiaan, valmistukseen ja välineisiin panimomestarin johdolla. Kierroksen lopuksi oluenmaistelu panimon pubissa
sisältäen pikkusuolaista (leipää, juustoa, pateeta ja leikkeleitä). Kesto noin 3 tuntia, kierros päättyy panimolle.
Englanniksi opastettu retki sisältää kävelyä Vanhankaupungin mukulakivillä, joten suosittelemme mukavia
jalkineita.
Huom. Ikäraja retkelle 20 vuotta
Lähdöt satamalaiturilta: klo 11.00
Hinnat: Aikuinen 59 €
KARUN KAUNIS GOTLANTI
Bussiretkellä nähdään mm. keskiaikainen kirkko, tunnelmallinen Lickershamnin kalastajakylä, sekä korkein ja
tunnetuin kalkkikivimuodostelma Jungfrun, eli neito. Pysähdymme myös Krusmyntan puutarhassa, jossa voi
kuljeskella tuoksuvassa yrttitarhassa ja ostaa mukaan siellä kasvatettuja yrttejä ja teetä taikka kahvilan virvokkeita.
Viimeinen pysähdys ennen paluuta satamaan tehdään Visbyn Almedalen-puistoon, jonka jälkeen bussi palaa
satamalaiturille. Kesto n. 3,5 tuntia.
Lähdöt satamalaiturilta: klo 10.00 ja 15.00
Hinnat: Aikuiset 31 €, lapset 6 - 17 v 20 €, lapset 0 - 5 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan)
HISTORIAN MUOVAAMA GOTLANTI
Retken aikana tutustutaan Almedalenin puistoon, keskiaikaiseen kirkkoon, Gnisvärdin pronssikaudelta peräisin
olevaan hautapaikkaan ja sen kivisiin hautalaivoihin sekä pysähdytään 1500-luvulla perustetussa kalastajakylässä.
Retken puolivälissä kahvitauko (sisältyy hintaan). Bussiretken aikana kuullaan elämästä saarella ja tietenkin
nähdään upeita rannikkomaisemia ja luontoa. Kesto noin 4 tuntia.
Lähdöt satamalaiturilta: klo 15.00
Hinnat: Aikuiset 38 €, lapset 6 - 17 v 23 €, lapset 0 - 5 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan)
Mikäli paikkoja jää, retkiä voi ostaa vielä laivan infosta. Suosittelemme varaamaan retket etukäteen.
VIIHDE
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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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