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SYYSLOMALLA EDULLISESTI TALLINNAAN 19.21.10.2020

Tallinna on ihanteellinen kaupunkilomakohde!
Löydät lähietäisyydellä sekä perinteiset että uudet nähtävyydet ja muut käyntikohteet.
Vuonna 2019 Tallinnassa avattiin kuusi uutta museota sekä muuta nähtävyyttä!
Joukkoon mahtuu kaksi kansainvälistä taidekeskusta, huipputeknologian saavutuksia esittelevä fantasiamaailma,
Paksun Margareetan merimuseo sekä kaupungin ylle kohoava maailmanpyörä.

MATKAOHJELMA
19.10. Maanantai
07:30 Raahe linja-autoasema
08:30 Kalajoki linja-autoasema
08:50 Alavieska SEO
09:10 Ylivieska linja-autoasema
09:35 Nivala Neste
10:00 Haapajärvi ABC
Jatkamme matkaa sopivia taukoja pidellen.
Lähtöselvitys Helsinki/Länsiterminaali 1.
18:30 Silja Europa lähtee. Majoittuminen hytteihin.
Lisämaksusta mahdollisuus buffetruokailuun laivalla.
Silja Europalla syödään hyvin, rentoudutaan
ja nautiskellaan sekä tanssitaan!
Ja muista myös ostokset!
Yöpyminen laivalla.

20.10. Tiistai
Meriaamiainen laivalla (sisältyy matkapaketin hintaan).
Aamiaisen jälkeen siirrymme maihin ja aluksi tutustumme Tallinnaan bussikierroksella (ilman opasta).
Kauppojen avauduttua teemme ostoskierroksen.
Iltapäivällä majoitumme Tallink Express -hotelliin.
Loppupäivä aikaa tutustua kaupunkiin omatoimisesti.
Hotelli sijaitsee vain 10 min. kävelymatkan päässä Vanhasta kaupungista. Viereisen Tallink Spa & Conference
-hotellin Aqua Spa kylpylä- ja saunamaailmassa voit rentoutua lisämaksusta.
Kohdevinkit Tallinnaan sivuilta www.tallinksilja.fi;
Kulttuuria, ostoksia, designia, hemmottelua…

21.10. Keskiviikko
Aamiainen hotellissa.
12:30 Silja Europa lähtee Tallinnasta.
Lisämaksusta mahdollisuus lounaaseen laivalla.16:00.
Saavumme Helsinkiin ja bussimatka lähtöpaikkakunnille.

HINNAT
Hinnat
199 €/henkilö B-luokan kahden hengen hytissä ja huoneessa (ikkunaton hytti kansilla 5,9,10 ja 11, kaksi
alavuodetta)
189 €/henkilö B-luokan kolmen hengen hytissä ja huoneessa (2 hengen huone ja vuodesohva)
205 €/henkilö A-luokan kahden hengen hytissä ja huoneessa (ikkunallinen hytti kansilla 5,9 ja 10 kaksi alavuodetta)
194 €/henkilö A-luokan kolmen hengen hytissä ja huoneessa (2 hengen huone ja vuodesohva)
Kaksi aikuista ja lapsi/nuori laivalla B-luokan kolmen hengen hytissä, hotellissa kahden hengen huone lisävuoteella:
aikuinen / hlö 189 € ja lapsi 6-11v. / hlö 179 € ja nuori 12-17v./hlö 183 €.
Perhehuone kahdelle aikuiselle ja kahdelle lapselle (laivalla B-luokan 4 h hytissä ja hotellista perhehuone, jossa on
kaksi sänkyä ja vuodesohva, johon mahtuu kaksi lasta):
aikuinen / hlö 199 €, lapsi 6-11v. / hlö 178 € ja lapsi 12-17v. / hlö 182 €

Lisämaksusta
*yhden hengen hytti (B-luokka) ja huone + 25 €
*buffetpäivällinen laivalla menomatkalla klo 17:45
etukäteen varattuna aikuiset 34 € , nuori 12-17v. 16 € ja lapsi 6-11v. 11 €.
*buffetlounas laivalla paluumatkalla klo 12:00
etukäteen varattuna aikuiset 26 €, nuori 12-17v. 14,- ja lapsi 6-11v. 9 €

Hintaan sisältyy
*ohjelman mukaiset bussimatkat
*menomatkan laivamatka ja yöpyminen laivalla valitussa hyttiluokassa ja paluumatkan laivamatka kansipaikoin
*meriaamiainen laivalla 20.10.
*yksi yö hotellissa kahden hengen huoneessa aamiaisineen
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HOTELLI

Hotelli
Tallink Express Hotel ****
Sadama 9, Tallinn
Puh. +372 667 8700
www.tallinkhotels.com

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.

