20.11.2019

Yö Europalla ja joulun hotelliloma 3 yötä
Vihulan kartanossa

Esittely
Tunnelmallinen kartanojoulu Vihulan kartanossa tarjoaa rauhaa ja elämyksiä niitä kaipaaville. Upeasti entisöity
1500-luvun kartano sijaitsee n. tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta itään. Nykyisin kartano on tasokas hotelli
monipuolisine palveluineen ja se onkin yksi Viron kauneimpia ja suurimpia kartanokokonaisuuksia.
Kartanohotellissa on mm. EcoSpa-osasto, johon hoidot kannattaa varata etukäteen.
Tule viettämään rauhaisa joulu unohtumattomassa kartanoympäristössä!
Lähtöpäivä 22.12.2019.

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Helsingin Länsisatamaan, jossa maihinnousukorttien jako. Helsingistä
tulevat noutavat maihinnousukortit terminaalin 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä alkaen klo
17.00. Europa lähtee Helsingistä klo 18.30. Ilta ja yö laivassa.
2. matkapäivä
Maihinnousu Tallinnassa alkaen klo 8.00. Laivassa voi halutessaan olla 9.30 saakka. Bussi noutaa D-terminaalin
parkkialueelta klo 13.00. Jatkamme matkaa kohti Lahemaan Kansallispuistossa sijaitsevaa Vihulan kartanoa, jossa
vietetään kaunista joulunaikaa.
Kartano on eräs kauniimpia ja isoimpia kartanokokonaisuuksia Virossa. Kaunis kartano sijaitsee maalauksellisen
Mustojanjoen rannalla ja on upeasti sijoitettu luontoon. Nykyisen ulkomuodon kartano on saanut 1880-luvulla,
jolloin kartano kuului von Schubertin suvulle. Majoituspaikat ovat eri rakennuksissa, kuten viinapolttimossa,
navetassa, vaunuvajassa, kyyhkysen talossa, Tagamõisassa, aitassa tai päärakennuksessa. Huoneet ovat kaikki
erilaisia, mutta korkeatasoisia ja mukavasti sisustettuja. Mahdollisuus uima-altaan ja höyrysaunan käyttöön.
Illallinen tarjoillaan klo 18.00.
3. matkapäivä
Aamiainen päärakennuksessa. Aamupäivän aikana voi nauttia kartanoalueen rauhasta tai käydä rentoutumassa
EcoSpa-kylpylä tasokkaista hoidoista (hoidot lisämaksusta). HUOM! Suosittelemme ennakkovarausta hoitoihin.
Lisätietoja osoitteesta www.vihulamanor.com. Klo 12.00 alkaen käsityöpaja (saippuan huovutus tai
viinanmaistajaiset). Työpajan valinnan voi tehdä sisään kirjautumisen yhteydessä. Jouluillallinen tarjoillaan klo
19.00, tanssi-ilta alkaa klo 21.00.
4. matkapäivä
Aamiainen tarjolla klo 10.00 saakka. Klo 10.00 jumalanpalvelus (vironkielinen). Rekiajelu alkaen klo 12.00
(säävaraus). Lounas tarjoillaan 13.30. Rekiajelun ja lounaan jälkeen voi nauttia EcoSpa-kylpylän hoidoista.
Joulupäivän illallinen tarjoillaan klo 18.00.
5. matkapäivä
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=17000
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.

Aamiainen ja huoneiden luovutus. Klo 9.30 bussimatka Tallinnaan. Laivaannousu Tallinnassa päättyy 30 min.
ennen laivan lähtöä. Europa lähtee Tallinnasta klo 12.30 ja saapuu Helsinkiin klo 16.00. Liittymäkuljetuksen
ostaneille bussikuljetus lähtöpaikkakunnille.
Hintaan sisältyy
- laivamatkat Helsinki-Tallinna B-luokan hytissä, Tallinna-Helsinki kansipaikoilla
- bussikuljetukset kohteessa matkaohjelman mukaan
- majoitus kahden hengen hotellihuoneessa
- aamiaiset hotellissa
- 23.12. buffet-illallinen
- 24.12. juhlallinen buffet-illallinen, lasi kuohuviiniä ja 1 olut tai 2 lasia viiniä
- 25.12. buffet-lounas sekä -illallinen ja 1 olut tai 2 lasia viiniä
- käsityöpaja (saippuan huovutus tai viinanmaistajaiset)
- rekiajelu
- uima-altaan ja höyrysaunan käyttö päivittäin
Lisämaksusta
- liittymäkuljetus satamaan (hinnat Katso hinnat -välilehdellä)
- yhden hengen huone
- ruokailut, hytit ym. palvelut laivalla
Huom! Laivayhtiö muuttaa varatut 4 hengen hytit 2 hengen hyteiksi, mikäli niissä majoittuu vain 2 henkilöä sekä Bluokassa B2- kerrosvuoteellisiksi hyteiksi mikäli niissä majoittuu vain 1 henkilö.
Muuta huomioitavaa
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.

Laivatiedot
Europa/risteilyaikataulu
Menoaikataulu
Helsinki Länsisatama

Lähtöaika

18:30

Tallinna D-terminaali

Saapumisaika

08:00

Tallinna D-terminaali

Lähtöaika

12:30

Helsinki Länsisatama

Saapumisaika

16:00

Paluuaikataulu

Majoitus
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=17000
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.

Vihula Manor Country Club ****
Upeasti entisöity kartanohotelli vain tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta. Vihulan kartano tarjoaa moderneja mukavuuksia
perinteisissä puitteissa. 55 huonetta, joissa mm. internet-yhteys, TV, radiokanavat, MP3-liitin, puhelin, kahvin- ja
teenkeittovälineet, minibaari, hiustenkuivaaja. Vihulasta löytyy ravintola, vinoteekki, kokoustilat sekä ainutlaatuinen EcoSpa.
Majoituspaikat eri rakennuksissa, kuten viinapolttimossa, navetassa, vaunuvajassa, kyyhkysen talossa, Tagamõisassa aitassa
tai päärakennuksessa. Huoneet ovat kaikki erinäköisiä, mutta korkeatasoisia ja mukavasti sisustettuja.

Lääne-Virumaa, Vihula

+372 3 326

http://www.vihulamanor.com

4100

Hintatiedot
Lisämaksusta ennakkoon ostetut laivaruokailut
Illallisbuffet: Grande Buffet
1. kattaus klo 17.30 / 2. kattaus klo 20.30
Meriaamiainen: Grande Buffet
klo 7.00-10.00
Lounasbuffet: Grande Buffet
1. kattaus klo 12.00 / 2. kattaus klo 14.15
Aikuinen
Ateria
Meriaamiainen

Nuori (12-17 v.)

Ennakkoon

Laivalla

Ennakkoon

Lapsi (6-11 v.)
Laivalla

Ennakkoon

Laivalla
6€

12 €

13 €

7,50 €

8,50 €

5€

17,50 €

19 €

10 €

11,50 €

8€

9€

Buffet-lounas

26 €

28 €

13 €

14 €

9€

10 €

Buffet-illallinen

34 €

36 €

16 €

17 €

11 €

12 €

Buffet-illallinen (20.11.-26.12.)

36 €

38 €

16 €

17 €

11 €

12 €

Erikoisaamiainen

Illallis- ja lounasbuffetin hintaan sisältyy ruokajuomat (olut, viini, vesi, virvokkeet ja kahvi). Lasten (0-5 v.) ateriat
veloituksetta.
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 Matka/Pohjolan Turistiauto Oy on täysin vastuussa
koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.
Lisäksi Pohjolan Matka/Pohjolan Turistiauto Oy on hankkinut lainsäädännössä 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.
Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi, myös kaikilla lapsilla on oltava oma passi. Viroon ja muihin Schengen-alueen
maihin matkustettaessa käy myös uudenmallinen henkilökortti. Venäjälle matkustettaessa on passin oltava voimassa
vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen.

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=17000
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.

