www.matkarasti.fi

MATKA TÜRIN KUKKAMARKKINOILLE 14.-16.5.2020

Multasormien ja viherpeukaloiden lempitapahtuma! Puutarhakeskukset, arboretumit ja yksityiset puutarhurit
tarjoavat tuotteitaan
kukkamarkkinoilla erikoishintaan. Laajasta valikoimasta jokainen puutarhanhoidosta kiinnostunut löytää varmasti
kiinnostavaa ostettavaa.
Myös käsityöläiset esittelevät itse tekemiään esineitä ja tuotteita !
Markkinoilla on myös mukavaa viihdeohjelmaa !

MATKAOHJELMA
14.5. torstai
05:00 Raahe linja-autoasema
05:25 Pyhäjoki S-Market
06:00 Kalajoki linja-autoasema
06:15 Alavieska SEO
06:40 Ylivieska linja-autoasema
07:05 Nivala Neste
07:30 Haapajärvi ABC
Matka jatkuu kohti Helsinkiä taukoja pidellen.
Helsingissä lähtöselvitys Länsiterminaali 2:ssa.
16:30 Tallinkin Megastar lähtee Helsingistä.
Buffetruokailu laivamatkan aikana lisämaksusta, osta edullisemmin ennakkoon!
18:30 Saapuminen Tallinnaan. Bussikuljetus hotellille, joka sijaitsee Tallinnan keskustassa, vajaa 3 km satamasta ja
Raatihuoneen torilta.
Hotelli on suhteellisen uusi, avattu kesäkuussa 2019.
Majoittuminen hotelliin ja iltaohjelma vapaa.

15.5. perjantai
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla kohti Türin pikkukaupunkia, jonne on noin parin tunnin bussimatka.
Päivä vietetään markkinoilla ja noin klo 16:00 lähtö takaisin Tallinnaan.
Illalla on mahdollisuus tehdä ostoksia Tallinnassa, esim. suurimmat ostoskeskukset ovat avoinna klo 21:00 saakka.

16.5. lauantai
Aamiainen hotellissa ja lähtö kohti satamaa.
10:30 Tallinkin Star lähtee Tallinnasta.
12:30 Saapuminen Helsinkiin ja bussimatka lähtöpaikkakunnille.

HINNAT
Hinnat
310 €/henkilö kahden hengen huoneessa
295 €/henkilö kolmen hengen huoneessa
Yhden hengen huone Lisämaksu 73 €/kaksi yötä.
Ruokailu laivalla menomatkalla
Etukäteen ostettuna 26 €/aikuinen, 14 €/12-17v.,9 €/6-11v.

Hintaan sisältyy
*ohjelman mukaiset bussimatkat
*edestakaiset laivamatkat Helsingistä Tallinnaan
*kahden yön majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisineen
*pääsymaksu kukkamarkkinoille

HOTELLI
Hotelli
Ibis Tallinn Center***
Juhkentali 28, Tallinn
puh. +372 699 4499
https://www.accorhotels.com/gb/city/hotels-tallinn-v3936.shtml

KUVAT
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MATKUSTUSASIAKIRJAT
Matkustusasiakirjat
PASSI
Suomen kansalainen tarvitsee Viroon matkustaessaan voimassa olevan passin tai 1.3.1999 jälkeen
myönnetyn virallisen henkilökortin.
MATKAVAKUUTUS
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista mm. äkillisen sairastumisen varalta. Vakuutus sisältää yleensä
myös turvan peruutuskulujen kattamiseksi äkillisissä sairastapauksissa. Matkavakuutukseen on tarpeen myös
sisällyttää lisäksi matkatavaroiden arvon kattava matkatavaravakuutus.
EUROOPPALAINEN SAIRAANHOITOKORTTI
Suosittelemme, että matkustajilla olisi mukanaan myös Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Sairaanhoitokortin
haltijana matkustajan tulisi saada lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, kun matkustaa tai oleskelee
tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.
Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa sitä, että palaa kotiin. Hoito tulisi
saada samaan hintaan kuin maassa asuvien henkilöiden. Tällöin matkustaja maksaa hoidosta paikallisen
omavastuun ja hoitoa antanut maa laskuttaa Kelalta loput kustannuksista.

