20.11.2019

Yö Europalla ja joulun hotelliloma 3 yötä
Vihulan kartanossa

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
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
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.

- 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.

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.

