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Syfestivalen-käsityömessut Tukholmassa
3 pv

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Helsinkiin Katajanokan satamaan, jossa maihinnousukorttien jako.
Helsingistä tulevat noutavat maihinnousukorttinsa terminaalin 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä
klo 16.00 alkaen. Viking Mariella lähtee Helsingistä kohti Tukholmaa klo 17.15. Merimatkan aikana ehdit nauttia
Viking Mariellan ravintolamaailmasta upeine makuineen, rentoutua viihteen parissa ja tehdä ostoksia laivan laajan
tuotevalikoiman myymälöistä. Laivamatka Tukholmaan kuluu leppoisissa tunnelmissa!
2. matkapäivä
Viking Mariella saapuu Tukholmaan paikallista aikaa klo 10.00. Klo 10.30 bussikuljetus Älvsjön messukeskukseen
Syfestivalen-messuille. Kuljetuksen aikana messuvinkkejä ja tietoa Tukholmasta suomenkieliseltä oppaaltamme.
Viking Linen satamasta messukeskukseen on matkaa n. 10 km, matka-aika 20-30 minuuttia liikenteestä riippuen.
Opas mukana messualueella ja häneltä saa koko messuillaoloajan neuvoja ja lisätietoja sekä tarvittaessa myös
kieliapua. Syfestivalen-messut ovat kuin taivas jokaiselle neulojalle, virkkaajalle, ompelijalle tai vaikkapa korujen
tekijälle. Lankoja, puikkoja, kankaita, nappeja, neppareita, korutarvikkeita ja tietenkin käsityöalan uusimmat vinkit
alan toimijoilta. Messuilla voit myös osallistua työpajoihin ja seurata erilaisia työnäytöksiä. Messuillla on tarjolla
kaikkea mitä käsitöiden ystävä voi vaan kuvitella tarvitsevansa. Oppaan palvelut päättyvät klo 14.30, jonka jälkeen
kuljetus messuilta takaisin Viking Linen satamaan. Viking Mariella lähtee Tukholmasta paluumatkalle kohti
Helsinkiä klo 16.30. Messupäivän jälkeen on ihanaa rentoutua Travel Span hoidoissa - muistathan varata
hoitoaikasi ennakkoon! Merimatka kuluu mukavasti ravintoloissa, ostoksilla ja Viking Mariellan tunnelmasta
nauttien.
3. matkapäivä
Viking Mariella saapuu Helsinkiin klo 10.10. Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus lähtöpaikkakunnille.
Hintaan sisältyy
- bussikuljetukset Helsinkiin liittymäkuljetuksen ostaneille (alueet 2-5)
- risteily valitussa hyttiluokassa
- messulippu Syfestivalen-käsityömessuille
- kuljetukset Tukholmassa matkaohjelman mukaisesti (oma bussi mukana)
- suomenkielisen oppaan palvelut messuilla
Lisämaksusta
- ateriat laivalla
Huom!
Ruotsiin matkustavan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.
Ikäraja Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteilyillä joka päivä 20 v.
Muuta huomioitavaa
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=12554
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Internet-varauksissa matkan hinta suoritetaan yhdellä laskulla. Muilla tavoilla varattaessa matkan varausmaksut
määräytyvät seuraavasti:
- jos matkan hinta on alle 100 €, varausmaksu on 20 €
- jos matkan hinta on 100 € - 199 €, varausmaksu on 40 €
- jos matkan hinta on 200 € - 499 €, varausmaksu on 90 €
- jos matkan hinta on 500 € - 999 €, varausmaksu on 200 €
- jos matkan hinta on yli 1 000 €, varausmaksu on 300 €
Varausmaksuna voidaan myös periä yllä olevista poikkeavia summia, jos matkan hintaan sisältyy ennakkoon
ostettavia palveluja, joiden arvo on suurempi kuin yllä mainittu varausmaksu. Varausmaksun eräpäivä on viikko
varauspäivästä. Loppuerä matkan hinnasta on suoritettava viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua, internetvarauksissa 28 vrk.
Matkapaketin toteutuminen vaatii vähintään 25 matkustajaa. Matkanjärjestäjä voi peruuttaa yli kuusi päivää
kestävät matkat 20 päivää ennen matkan alkamista, kahdesta kuuteen päivään kestävät matkat 7 päivää ennen
matkan alkamista ja alle kaksi päivää kestävät matkat 48 tuntia ennen matkan alkamista
(matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 14 §:n 1 momentti).
Matkustajalla on oikeus perua matka, mutta hänen peruuttaessa sopimuksen ennen matkapaketin alkamista,
matkanjärjestäjä saa periä matkustajalta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 15 §:n 2 ja 3 momentin
mukaisesti määritellyn asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen niiden kustannusten kattamiseksi, jos matkustaja purkaa
sopimuksen, taikka tapaturmasta, sairaudesta tai kuolemasta aiheutuvien avustus- ja paluukuljetuskustannusten
korvaamiseksi.
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