17.10.2019

Päivä Tukholmassa -risteily Helsingistä /
Silja Line

Esittely
Silja Linen Tukholman risteily tarjoaa hieman enemmän kaikkea; enemmän aikaa yhdessä, enemmän
rentoutumista, enemmän ohjelmaa, ostoksia ja makuelämyksiä laivan ravintoloissa - ihan kaiken ikäisille
matkustajille! Upeilla Silja Serenadella ja Silja Symphonylla olet kuin kaupunkilomalla keskieurooppalaisen
kävelykadun tuntumassa. Promenade-kävelykatu on laivan avara ja lämmin sydän ja sen varrelta löydät niin
monipuoliset myymälät, houkuttelevat kahvila kuin korkeatasoiset ravintolatkin.
Lähtöjä viikottain, "Katso hinnat"-välilehdeltä.

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Helsingin Eteläsatamaan, jossa maihinnousukorttien jako. Helsingistä
tulevat noutavat maihinnousukortit terminallin 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä alkaen klo 15.45.
Silja Serenade/Symphony lähtee Helsingistä klo 17.00. Laivamatka Tukholmaan on täynnä viihdettä ja elämyksiä!
Tukholman laivojen ravintolat tarjoavat risteilymatkustajille makunautintoja laidasta laitaan - jokaiselle löytyy
varmasti oma suosikki. Makuelämysten lisäksi laivamatkan aikana voit tehdä ostoksia laivan myymälöissä, nauttia
tunnelmasta laivan viihteen parissa tai piipahtaa vaikka Sunflower Oasis -kylpyläosastolla rentoutumassa.
2. matkapäivä
Silja Serenade/Symphony saapuu Tukholmaan paikallista aikaa klo 9.45. Kaunis Tukholma houkuttelee
tutustumaan kaupunkiin. Tekemistä ja näkemistä riittää, sillä Tukholma on täynnä toinen toistaan
mielenkiintoisempia museoita, nähtävyyksiä, kahviloita, ravintoloita ja ostoskeskuksia. Bussimme on Tukholmassa
mukana, joten voit hypätä sen kyytiin satamassa ja siirtyä kätevästi keskustaan tai Djurgårdenille. Keskustassa
aika kuluu kaupungilla kierrellen, viehättävässä kahvilassa piipahtaen ja ostoksia tehden. Djurgården on
Tukholman kestosuosikki, sillä siellä sijaitsevat mm. Skansen, ihastuttava Junibacken-satutalo, Nordiska Museet
sekä Vasa-museo - jokaiselle jotakin, nähtävää vauvasta vaariin! Tukholmassa vietetyn päivän jälkeen
bussikuljetus takaisin terminaaleihin. Keskustan otto- ja jättöpaikka on Operan vieressä Strömgatanilla rannan
puolella. Tarkemmat aikataulut kuljetuksista kuljettajalta. Kaikki ajat ovat paikallista aikaa.
Huom! Vain yksi kuljetus keskustasta satamaan. Kaikkien matkustajien, jotka haluavat bussin kyydissä
terminaaleihin, tulee lähteä tämän aikataulun mukaisesti. Muuhun aikaan satamaan siirtyminen omatoimisesti.
Pidätämme oikeuden kuljetusten aikataulumuutoksiin.
Silja Serenade/Symphony lähtee Tukholmasta paluumatkalle klo 16.45 paikallista aikaa. Shoppailua, laivan
viihdettä, lastenohjelmaa, herkullisia hetkiä ravintoloissa - ilta ja yö merellä kuluu rennoissa merkeissä!
3. matkapäivä
Silja Serenade/Symphony saapuu Helsinkiin klo 10.30. Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus
lähtöpaikkakunnille. Huom! Tarvittaessa bussi kiertää paluumatkalla Katajanokan sataman kautta.
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=15570
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.

Hintaan sisältyy
- liittymäkuljetukset alueilta 2-6
- risteily valitussa hyttiluokassa
- kuljetukset Tukholmassa keskustaan ja Djurgårdenille liittymäkuljetuksen ostaneille
Lisämaksusta
- ateriat laivalla
Siljan laivoilla tapahtuu
Koko perheen suosikkiartistit Siljan laivoilla
14.10. Abreu ja Cledos - Silja Symphony
15.10. Chisu - Silja Serenade
Tango Show 1.9.-30.11.2019
Silja Serenadella ja Silja Symphonylla nähdään 1.9.–30.11.2019 Marcos Ayala
Tango Companyn show. Menomatkalla Helsingistä Tukholmaan Tango in the
Shadows -pääshowssa sukelletaan valon ja pimeyden maailman tangon keinoin.
Yhdistämällä klassista ja modernia tangoa sekä nykyaikaisia tanssitekniikoita mm.
Adelen musiikkiin, luodaan ainutlaatuinen elämys! Tukholmasta Helsinkiin
esitettävässä Tango Buenos Aires -pääesityksessä syvennytään tangon syntyyn
Buenos Airesissa 1900-luvun alussa. Nauti elegantista puvustuksesta sekä
taidokkaasta ja ikonisesta tangosta!
Ihastuttavat maskotit Harri Hylje ja Muumi seikkailevat Silja Serenadella ja Silja
Symphonylla viikonloppuisin (perjantai-lähdöillä Helsingistä ja lauantaisin
menomatkalla Helsingistä Tukholmaan) sekä koulujen loma-aikoina (syysloma,
talviloma, pääsiäinen ja kesä) kaikkien iloksi!

Näkemistä ja tekemistä Tukholmassa!
Djurgården
Djurgårdenin saarella sijaitsee Skansen; maailman ensimmäinen ulkoilmamuseo. Skansenilla on paljon kivaa niin
pienelle kuin vähän isommallekin matkailijalle! Eläintarha, akvaario ja pieniä putiikkeja, jotka ovat pullollaan kaikkea
ihanaa pikkutavaraa sekä käsitöitä. Skansenilla on viihtyisiä kahviloita ja ravintoloita, joissa voi päivän aikana
käydä nauttimassa herkkuja ja pientä purtavaa.
Lisäksi saarelta löytyy ihastuttava Junibacken-satutalo, jossa pääset mukaan Astrid Lindgrenin satuhahmojen
maailmaan. Täällä tapaat Mikko Mallikkaan, Viirun ja Pesosen, voit leikkiä Peppi Pitkätossun talossa ja laskea
sieltä ulos liukumäkeä pitkin - uskallatko kiivetä Pepin hevosen Pikku-Ukon selkään? Junibackenin satujuna vie
vierailijat kiehtovien tarinoiden maailmaan. Rauhallisempia kohteita kaipaaville löytyy Nordiska Museet, jossa
esitellään Ruotsin kansallishistoriaa ja kansantiedettä 1500-luvulta saakka. Unohtamatta erästä maailman
kuuluisimpien nähtävyyksien joukkoon kuuluvaa Vasa-museota, josta lötyy maailman ainoa 1600-luvulta säilynyt
alus, josta on tullut oikea taideaarre upeine koristeveistoksineen. Vasa-museo on kaikenikäisten suosikki vuodesta
toiseen!
Tukholman keskusta
Tukholman keskustassa voi tutustua Tukholman kuninkaanlinnaan sekä nähdä kuninkaanlinnan vaihdinvaihtoon
liittyvän paraatin paikan päältä. Tukholmasta löytyy myös suuri määrä erilaisia upeita museoita sekä muita
nähtävyyksiä. Shoppailijoille keskusta tarjoaa lukuisia kauppoja ja putiikkeja, joista varmasti löytyy jokaiselle
jotakin. Myös vanhan kaupungin pikkuputiikkeihin kannattaa suunnata tekemään löytöjä ja ihastelemaan vanhan
kaupungin pikkukatuja sekä upeaa arkkitehtuuria.
Armeijan Museo (Armémuseum)
Tutustu yhteen Ruotsin parhaista historiallisista museoista! Museo avattiin uudelleen vuonna 2000 uudistetuissa
tiloissa täysin uusilla näyttelyillä, kävijä voi vaeltaa viikinkiajalta nykyaikaan. Paljon mielenkiitoista nähtävää
panssarivaunuista ja univormuista nappeihin ja posliiniin, nähtävillä myös mm. tinasotilasarmeija! Museon
myymälä tarjoaa suuren kirjavalikoiman ja muistoesineitä sekä suurille että pienille, esim. palapelejä, tinasotilaita,
matkamuistoja, pelejä ja käsitöitä. Armeijamuseo sijaitsee Tukholman Östermalmin kaupunginosassa, Riddargatan
13:ssa. Lähin maanalaisen asema on Östermalmstorg, uloskäynti Sibyllegatan. Museo on maanantaisin suljettu.
Ilmainen sisäänpääsy.
Huom!
Ruotsiin matkustavan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.
Ikäraja Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteilyillä joka päivä 18 v.

Muuta huomioitavaa
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Internet-varauksissa matkan hinta suoritetaan yhdellä laskulla. Muilla tavoilla varattaessa matkan varausmaksut
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=15570
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.

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.

Laivatiedot
Silja Serenade ja Silja Symphony/risteilyaikataulut
Menoaikataulu
Helsinki Olympiaterminaali

Lähtöaika

17:00

Tukholma Värtahamnen

Saapumisaika

09:45

Tukholma Värtahamnen

Lähtöaika

16:45

Helsinki Olympiaterminaali

Saapumisaika

10:30

Paluuaikataulu

Hintatiedot
Lisämaksusta laivaruokailut
Ennakkoon ostetut ateriat

Meriaamiainen

Erikoisaamiainen**

Buffet päivällinen

Aikuinen

Lapsi 12-17 v.

Lapsi 6-11 v.

12 €

7,50 €

5€

18,50 €

10 €

8€

39 €

16 €

11 €

Alle 6-vuotiaiden lasten ateriat veloituksetta. Ateriajuomat sisältyvät hintoihin. Huom! Nämä hinnat voimassa vain
matkatoimistoistamme ennakkoon ostettuina.
** Tavolàtan erikoisaamiaispaikkoja varattavissa ennakkoon rajoitettu määrä.
Buffet-kattausajat
1. kattaus klo 16.45
2. kattaus klo 19.30
Meriaamiainen kattausajat
Hel-Sto klo 7.00-9.30
Sto-Hel klo 7.00-10.00
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=15570
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snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

Palvelumaksut internet-varauksissa 0 €/varaus, muilla varaustavoilla 12 €/varaus. Alle 3 arkivuorokautta ennen lähtöä
tehdyistä muutoksista veloitamme 12 € muutoskuluja, muutokset tehtävä ma-pe klo 9-17.
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun
sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Turistiauto Oy on täysin vastuussa koko
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Turistiauto Oy on hankkinut lainsäädännössä
edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä
varalta, että yrityksestä/yrityksistä tulee maksukyvytön/maksukyvyttömiä. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302
mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille
yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä
sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. Pidätämme oikeuden
muutoksiin.
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