22 h-risteily Tallinnaan, Europa
Laivalla on huippuviihde, monipuolinen ravintolamaailma, ostosmahdollisuudet ja majoitus saman katon alla.
Risteilyllä koet monta lomaelämystä yhden vuorokauden aikana!
Tuliaisostoksesi voit tehdä laivan lukuisissa ostospaikoissa ja välillä voit käydä rentoutumassa laivan
kylpyläosastolla. Käytettävissäsi ovat myös kauneussalongin palvelut. Lasten merimatka sujuu leppoisasti laivan
leikkihuoneessa Lottemaassa. Lottemaa on lasten valtakunta, jossa perheen pienimmät voivat piirtää, leikkiä,
peuhata pallomeressä tai vaikkapa kivuta kiipeilyseinälle.
Lähde ystävien kanssa juhlimaan ja viettämään unohtumaton ilta hyvän ruuan, viihteen ja tanssin parissa.
22 h -risteily Helsingistä Tallinnaan
Iloinen risteily ohjelma
Paljon teemalähtöjä, joista löydät varmasti oman suosikkisi
Monipuoliset ravintolat ja merihintaiset ostosmahdollisuudet
Noin neljä tuntia maissaoloaikaa Tallinnassa
22 h -huviristeily uudistetulla Europalla
Uudistetulla Europalla risteillään joulukuusta 2016 alkaen entistä ehommissa puitteissa. Laivaa on uudistettu
autokannen yläpuolelta kölistä perään, ja uuden ilmeen ovat saaneet sekä yleiset tilat että hytit. 22 h -huviristeilyllä
on aikaa nauttia yhdessäolosta ja monipuolisesta viihteestä. Europalla shoppaillaan uudistetuissa myymälöissä
edullisin merihinnoin, herkutellaan ravintoloissa ja yövytään raikkaasti sisustetuissa hyteissä.
Matka Europalla on parasta hauskaa!
UUDISTETTU EUROPA
• 22 h -huviristeilyt Helsingistä Tallinnaan
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• uusitut upeat hytit, mm. Executive-sviitit ja DeLuxe-hytit
• uudet ravintolat, mm. Grill House, Coffee & Co. ja Tavolàta
• uudistettu Corner Bar ja kokonaan uusi Pub
• valoisa ja virkistävä Sauna Beach -kylpyläosasto
• keväällä uusitut monipuoliset myymälät
Tutustu laivan viihdetarjontaan tästä.

22 h-risteily Tallinnaan
1. matkapäivä
M/S Europa lähtee risteilylle klo 18.30 ja saapuu Tallinnan D-terminaaliin klo 22.00 (ei maihinnousua). Ilta ja yö
vietetään laivalla.
2. matkapäivä
Maihinnousu Tallinnassa paikallista aikaa alkaen klo 08.00. Tallinnan keskusta, vanha kaupunki, Sada Market sekä
Mere-ostoskeskus ovat vain lyhyen kävelymatkan päässä satamasta.
Maihinnousu päättyy klo 12.10. M/S Europa lähtee paluumatkalle D-terminaalista klo 12.30 ja saapuu Helsinkiin
16.00.
Maihinmeno ja laivaannousu Tallinnassa klo 8.00-12.10 välillä
Matkan hintaan sisältyy:
- risteily valitsemassanne hyttiluokassa
- risteilyohjelma laivalla

Lisämaksusta laivaruokailut 27.12.2018 alkaen ( etukäteen ostettuna )

Meriaaminen
Buffet-lounas
Buffet-illallinen
Ateriapaketti:

Aikuinen
12 €
26 €
34 € / 36 €*
67 € / 68,5 €*

Nuori (12-17 v.)
7,5 €
13 €
16 €
33 €
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Lapsi (6-11 v.)
5€
9€
11 €
24 €

1 x buffet-illallinen

1 x buffet-lounas

Ateriapaketti:
(Deluxe,Exec.Suite)
55 € / 57 €*

27 €

1 x meriaamiainen

1 x buffet-illallinen
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19 €

1 x buffet-lounas

1x

Lasten 0-5 v. ateriat veloituksetta.
Illallisbuffet: Kattausajat:
erikoisaamiainen
1. kattaus
klo 17:30 / 2. kattaus klo 20.30
Lounasbuffet:
1. kattaus klo 12:00 / 2. kattaus klo 14.15
Meriaamiainen:
klo 07:00 – 10:00
* Joulubuffet 20.11.-26.12.2019
Pidätämme oikeudet hinta- ja aikataulumuutoksiin.
Pidätämme oikeudet hinta- ja aikataulumuutoksiin.
VIIHDEKALENTERI
Tutustu viihteeseen tästä!
IKÄSÄÄNNÖT
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Ikäraja 18v.
Tarkista TallinkSiljan ikäsäännöt tästä.
MATKUSTUSASIAKIRJAT
Matkalle tulee 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 tarvitsee oman matkustusasiakirjan (passi tai EU-henkilökortti)
Mukavaa risteilyä!
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