Visbyn risteily Helsingistä
Bussikuljetuksen reitti: Karstula-Saarijärvi-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä Lähdöt: su 8.8.
Ilman bussikuljetusta, lähdöt: su 11.7. / 25.7.
Vietä kesäloma yhdessä perheen kanssa suositussa lomakohteessa! Maissaoloaikaa viehättävässä Visbyssä on
noin 10 tuntia.
Nyt sinulla on taas mahdollisuus risteillä suoraan Helsingistä Visbyhyn, Peppi Pitkätossun, upean luonnon ja
ruusujen kaupunkiin Gotlannin saarelle. Risteilyaluksena toimii M/S Silja Europa, jossa teet tarjoushintaisia
ostoksia ja nautit hyvästä ruuasta ja viihteestä. Voit myös ottaa auton mukaan (ei maihinajoa) ja lastata sen täyteen
huippuedullisia tuliaisia.
Risteilystä saa alennuksia Club One -kortilla.

Visbyn risteily
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Risteilyaikataulu M/S Europan Visbyn-risteilyille
Lähdöt: su 11.7. (ei bussikuljetusta), su 25.7. (ei bussikuljetusta), su 8.8. (bussikuljetus lisämaksusta)
Matkaohjelma
Lähtö Helsingistä 1. matkapäivä
klo 15.55 (Suomen aikaa) Laivaannousu alkaa Helsingin Länsiterminaalissa
klo 16.30 (Suomen aikaa) Lähtö Helsingistä (Länsiterminaali)
Pysähdys Tallinnassa 19.15-20.00
Saapuminen Visbyhyn 2. matkapäivä
klo 09.00 (Ruotsin aikaa) Saapuminen Visbyhyn
Lähtö Visbystä 2. matkapäivä
klo 20.30 (Ruotsin aikaa) Lähtö Visbystä. Laivaannousu viimeistään klo 19.45 (Ruotsin aikaa)
Saapuminen Helsinkiin 3. matkapäivä
klo 16.00 Saapuminen Helsinkiin (Länsiterminaali)
Pysähdys Tallinnassa 11.30-12.30.

Koska Helsinki-Visby-reitti liikennöidään Tallinnan kautta, pitää jokaisella matkustajalla olla matkustusasiakirjana
poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti tai passi!
Hinta sisältää
- M/S Europa- risteilyn Visbyhyn
- sama hytti koko risteilyn ajan
- ohjelma laivalla
- shuttle-bussikuljetus satamasta keskustaan ja takaisin

Lisämaksusta
- ruokailut
- retket
- bussikuljetus 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 17.00
2. kattaus 19.30
2. MATKAPÄIVÄ (maanantai)
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Kattausajat Ruotsin aikaa
Meriaamiainen
Klo 06.00-10.00 Buffet-ravintolassa, kattaukset tasatunnein.
Grande Buffet
1. kattaus 17.00
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, kattaukset tasatunnein

Lisämaksusta:
- henkilöauto parkkiin 55 €
- polkupyörä mukaan 25 €

Tämä matka on erikoisristeily, jolla noudatetaan Tallink Silja Oy:n erikoismatkojen matkapakettiehtoja ja maksu-,
muutos-, ja peruutusehtoja.

RETKET VISBYN RISTEILYLLÄ
SHUTTLE-BUSSIKULJETUS
Bussit kulkevat satamasta Österportiin ja takaisin klo 09.00 - 19.30 välisenä aikana.
Viimeinen paluu Österportista on klo 19.30, laivalla oltava viimeistään klo 19.45.
Sisältyy risteilyn hintaan kaikilla matkustajilla.
KESKIAIKAISEN VISBYN MAKUJA JA KAUPUNKIKIERROS
Unescon maailmanperintökohde Visby on elävä pala historiaa; kaupungin vanhimmat rakennukset ovat peräisin
jopa 1100-luvulta. Tällä kaupunkikierroksella tutustutaan keskiaikaisen Visbyn makuihin ja sen mielenkiintoisiin
tarinoihin. Kierros alkaa Visbyn tunnetuimmasta puistosta Almedalenista, joka toimi keskiajalla merkittävänä
satamana, pääsisäänkäyntinä Visbyn kaupunkiin. Almedalenista jatkamme lammen viertä kohti kehämuurin Visbyn
vanhinta puolustustornia, Kruttornetia. Kapeita ruusukujia ja mukulakivikatuja pitkin matkaamme Visbyn
kasvitieteelliseen puutarhaan, jossa on nähtävillä ruusulajeja aina 1600-luvulta saakka ja mitä erikoisimpia kasveja
neidonhiuspuusta villitulppaaneihin sekä nenäliinapuuhun.
Jatkamme kierrosta tunnelmalliseen keskiaikaravintola Kapitelshusgårdeniin, jossa pääsemme kokeilemaan
keskiaikaisia makuelämyksiä ja kuulemaan tarinoita menneiltä ajoilta. Ennen paluuta Almedaleniin vietämme vielä
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makean kahvihetken (sis. paikallista, orgaanisista raaka-aineista valmistettua jäätelöä) yhdellä Visbyn upeimmalla
näköalapaikalla. Retken kesto yhteensä noin 3 tuntia. Huom! Omatoiminen paluu takaisin satamaan shuttlekuljetuksella Österportista.
Retki sisältää kävelyä, joten suosittelemme mukavia jalkineita. Ei sovellu liikuntaesteisiille.
Lähdöt satamalaiturilta: klo 9.30 ja 14.30
Hinnat: Aikuiset 38 €, lapset 3-16 v 29 €, lapset 0-2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan)
GOTLAND PANORAMA-KIERTOAJELU
Suomeksi opastetulla Gotland bussi- ja kiertoajelulla pääsemme nauttimaan tästä kaikesta tutustumalla viehättävän
Visbyn keskiaikaisen kaupungin nähtävyyksiin sekä minipuoliseen lähiympäristöön. Suuntaamme rannikolle
pittoreskiin Gnisvärdin kalastajakylään, jossa sijaitsee muun muassa Gotlannin suurin laivanmuotoinen kivihauta
pronssikaudelta. Alueella on myös yksi saaren upeimmista ja suosituimmista hiekkarannoista, Tofta. Vierailemme
myös Södra Hällarna luonnonsuojelualueella, josta on upeat näkymät merelle sekä tunnetulle Högklintin
kalliojyrkänteelle. Ennen paluuta satamaan tehdään vielä lyhyt pysähdys kaupungin suosituimmassa Almedalenin
puistossa. Retken kesto n. 3 tuntia.
Retki soveltuu lievästi liikuntaesteisille.
Lähdöt satamalaiturilta: klo 9.30 ja 14.30
Hinnat: Aikuiset 30 €, lapset 3-16 v 22 €, lapset 0-2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan)

KNEIPPBYN, KESÄMAA JA VESIPUISTO
Peppe Pitkätossun teemamaassa on noin 50 erilaista aktiviteettia, kuten huvipuistolaitteita ja leikkipaikkoja sekä
vesipuiston puolella lämmitettyjä uima-altaita ja vesiliukumäkiä. Tietysti löydät myös Peppi Pitkätossun
Huvikummun, jossa järjestetään päivittäin myös erilaisia teatteriesityksiä. Puistossa on myös ravintoloita ja
matkamuistomyymälä.
Retken hintaan kuuluu meno-paluu-bussikuljetus satama-Kneippbyn-satama sekä sisäänpääsyranneke (ei
opastusta).
Lähdöt satamalaiturilta: klo 09.45 alkaen, viimeinen bussi satamasta klo 11.30
paluubussit Kneippbystä klo 14.00 alkaen, viimeinen bussi klo 18.00
Hinnat: Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset 46 €/hlö
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. Lummelundasta ajamme takaisin Visbyyn ja teemme
kävelykierroksen viehättävän Visbyn keskiaikaisessa kaupungissa. Kesto noin 3 tuntia.
Suosittelemme mukavia jalkineita sekä luolavierailun ajaksi myös takkia (lämpötila n. +8°C). Ei sovellu
liikuntaesteisille.
Lähdöt satamalaiturilta: klo 9.30 ja klo 14.30
Hinnat: Aikuinen 40 €, lapset 3-16 v 32 €
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. 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.
Pysähdystauko Västergarnissa, 1800-luvulla rakennetussa Stelorin kartanossa, jossa nautitaan kahvia ja
korvapuustia (sisältyy hintaan). Retki päättyy Visbyn keskiaikaisen kaupungin kehämuurin kautta (Dalmansport)
takaisin satamaan. Kesto n. 4 tuntia.
Retki sisältää kävelyä, joten suosittelemme mukavia jalkineita. Soveltuu lievästi liikuntaesteisille.
Lähdöt satamalaiturilta: klo 9.30
Hinnat: Aikuiset 46 €, lapset 3-16 v 29 €, lapset 0-2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan)
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FÅRÖ - POHJOISEN PIENI SAARI (OPASTUS ENGLANNIKSI)
Tämä ainutlaatuinen retki vie satamasta hienojen maisemien siivittämänä kohti Gotlannin pohjoisosaa.
Unikkopeltoja, matalia käkkärämäntyjä, pörröisiä lampaita, tuulimyllyjä ja valkoiseksi rapattuja maataloja. Ylitämme
Fårösundista lossilla pienelle Fårön saarelle, kesto noin 10 min. Ylityksen jälkeen tutustumme saaren kiehtoviin
raukkeihin, jotka ovat tuulen ja suolaveden ajansaatossa muovaamia kalkkikivimuodostelmia. Lounaisrannikolla
Langhammarin ja Digerhuvudin rantamatalikoilla on nähtävissä kenties hienoimmat ja kuvauksellisimmat raukit,
jotka ovat muinaisten koralliriuttojen jäänteitä ja joista koko Gotlannin rannikko on kuuluisa. Tämän jälkeen
nautimme lounaan paikallisista antimista (sisältyy hintaan) ja vierailemme Fårön vanhassa osittain jopa
1100-luvulta peräisin olevassa kirkossa. Kirkon alueelta on kaunis näköala meren poukamaan. Fårö oli myös
kuuluisan Ruotsalaisen elokuvaohjaajan, Ingmar Bergmanin kotipaikka. Saaren kauneus inspiroi häntä kuvaamaan
täällä useita elokuvistaan. Retkellä mahdollista nähdä useita kuvauspaikoista. Paluu takaisin Visbyn satamaan.
Kesto noin 6 tuntia.
Retki sisältää kävelyä, joten suosittelemme mukavia jalkineita. Retki soveltuu lievästi liikuntaesteisille.
Lähtö satamalaiturilta: klo 10.00 - HUOM. opastus englanniksi!
Hinnat: Aikuiset 64 €, lapset 3-16 v 54 €, lapset 0-2 v ilmaiseksi (paikkavaraus tarvitaan)
Retken toteutuminen edellyttää minimimäärän osallistujia. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden muuttaa tai perua
retki, mikäli esimerkiksi sääolosuhteet estävät retken toteutumisen. Mikäli retki jostain syystä joudutaan perumaan,
ilmoitamme siitä niin pian kuin mahdollista ja retkimaksu palautetaan.
Mikäli paikkoja jää, retkiä voi ostaa vielä laivan infosta. Retkipaikkoja (mikäli vielä tilaa) myydään
menomatkalla laivan kokousosastolla. 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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