20.11.2019

22 h -risteily Helsingistä Tallinnaan /
Europa

Esittely
Merimaisemia, viihdettä ja rentoa tunnelmaa Europan risteilyllä! Tallinnassa aikaa tutustua kauniiseen kaupunkiin.
Tuliaisostosten tilaus hoituu kätevästi bussissa menomatkalla!
Lähdöt päivittäin, poikkeuksena 7.1.-22.2.2020 tiistaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin (ei laivan charter
päivinä)
Liittymäkuljetukset kymmeniltä paikkakunnilta takuukuljetuksin suoraan satamaan.

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. M/S Europa lähtee klo 18.30. Ilta laivalla kuluu shoppaillen ja laivan ravintoloiden laadukkaista tarjottavista
nauttien. Europalla esiintyvät artistit tuovat oman lisänsä laivan tunnelmaan ja kattavasta esiintyjälistasta löytyy
jokaiselle jotain! Risteily Europalla on viihdettä, hauskanpitoa ja yhdessäoloa täynnä!
2. matkapäivä
Mahdollisuus käydä ihastuttavassa Tallinnassa klo 08.00 alkaen. Tallinna on täynnä toinen toistaan
mielenkiintoisempia paikkoja; ostoskeskuksia, putiikkeja, vanha kaupunki, lukuisia viehättäviä kahviloita ja
ravintoloita... Aamupäivä Tallinnassa kuluu ostoksia tehden, kahvilassa piipahtaen tai kaupungilla kierrellen ja
nähtävyyksiä katsellen. Ostosbussit ovat mukana Tallinnassa ja liittymäkuljetuksen varanneet matkustajat voivat
viedä tuliaislöytönsä suoraan oman reitin bussiin (Huom! Ei alkoholijuomia tai savukkeita)! Näin ostoksia ei tarvitse
kannella laivalla vaan voit nauttia rentouttavasta paluumatkasta ja saat ostokset kotipaikkakunnallasi kätevästi
muiden matkatavaroiden kanssa. Ostosbussit ovat Tallinnassa D-terminaalin parkkipaikalla klo 11.00-11.15.
Matkustajien tulee palata Europalle viimeistään 20 minuuttia ennen laivan lähtöä. Europa lähtee paluumatkalle
Tallinnasta klo 12.30. Paluumatka kuluu mukavasti lounaasta nauttien, ostoksia tehden ja Europan tunnelmassa
viihtyen. Europa saapuu Helsinkiin klo 16.00. Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus lähtöpaikkakunnille.
Hintaan sisältyy
- liittymäkuljetukset Helsinkiin
- risteily valitussa hyttiluokassa
Lisämaksusta
- ateriat laivalla
Muuta huomioitavaa
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=18641
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.

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.

Poimintoja Silja Europan viihdetarjonnasta
Joka viikko sunnuntai–keskiviikko
Alkuviikon lähdöillä tanssahdellaan Meritansseissa! Tanssinystävien kannattaakin pakata tanssikengät matkaan
ja nauttia parketilla pyörähtelystä kotimaisten iskelmätähtien tai tanssiorkesterien, kuten Onnentähti, Tommi
Soidinmäki & Vastakaiku sekä In the Mood, tahtiin. Lisäksi näillä lähdöillä matkustajia viihdyttää rennolla
meiningillä trubaduuri.
Meritanssit
25.11. Kyösti Mäkimattila & Varjokuva
27.11. Jukka Hallikainen & JackPot
1.12.-2.12. Tommi Soidinmäki & Vastakaiku
3.12. Jarno Kokko & Tenho
8.12.-9.12. Sinitaivas
10.12.-11.12. Pekkaniskan Pojat
16.12. Lea Laven & Omega
Suurtanssit
Suurtansseissa tanssikansaa viihdyttää kaksi huippuorkesteria!
Tanssinystävien suosikkilähdöillä pyörähdellään seuraavien artistien tahdeissa:
15.12. Charles Plogman & Rosette sekä Lea Laven orkestereineen
19.01. Diesel sekä Heidi Pakarinen & Karavaani
Iskelmäkeskiviikko
20.11. Reino Nordin sekä Taikakuu
04.12. Ressu Redford sekä Jarno Kokko & Tenho
22.01. Jonne Aaron sekä Taikakuu
12.02. Petri Hervanto & Royal FeelGood sekä Ressu Redford
Joka viikko torstai–lauantai
Loppuviikosta bailumenosta vastaavat trubaduuri, yökerhon suomalainen bilebändi, kuten Joku Paikallinen Bändi
ja Blaster, sekä DJ laivan diskossa. Bilebändien monipuoliseen ohjelmistoon kuuluvat tämän hetken parhaat kotija ulkomaiset radiohitit ja myöskin menneiden vuosikymmenten vanhat klassikot. Laulun ystävät voivat piipahtaa
laivan karaokessa!
Tähtiesiintyjiä Europalla
30.11. Jonne Aaron
5.12. Eini
7.12. Uniklubi
TorstaiLive
Isot nimet Europalla kerran kuussa torstaisin! Näillä lähdöillä viihdyttää suomalaiset huippuartistit ja lisäksi
lokakuussa nähdään upea God Save The Queen -show!
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=18641
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.

12.12. Teflon Brothers
Bilebändit Europalla
21.-23.11. J.Partynen Experience Band
29.-30.11. UpEleven
6.-7.12. Jelly
13.-14.12. Remix!
21.12. Bassoradio-risteily: Urbaanin musiikkikulttuurin radiokanava Bassoradion pikkujouluristeilyt saavat jatkoa
Europan 22 h -risteilyllä 21.12 Helsingistä Tallinnaan! Kanavan teemat ovat näkyvästi mukana. Huom! Risteily on
suunnattu nuoremmalle kohdeyleisölle.
Elämysteatteria Europalla!
Kerran kuussa torstaisin kutkutellaan nauruhermoja Europalla Elämysteatterin merkeissä. Esitys kuuluu matkan
hintaan, joten et tarvitse erillistä lippua voidaksesi nauttia shown tarjoamasta huippuviihteestä. Paikalle kannattaa
kuitenkin saapua ajoissa, sillä paikkoja on rajoitetusti.
21.11. Karmaa ja Komediaa – esiintymässä Noora Karma ja Jukka Laaksonen
19.12. Vasara ja Nauloja - Musikaali Göstan ja Leavingsin humoristisesta maailmasta
16.01. Pete Poskiparta Show
Lapsille puuhasteltavaa
Laivan leikkihuone Lottemaa on lasten oma valtakunta, jossa voit peuhata pallomeressä tai kivuta kiipeilyseinälle.
Voit myös piirtää tai leikkiä leluilla.
Lastenfestarit Europalla
Lastenfestarit -lähdöillä lasten suosikkiesiintyjät esiintyvät paluumatkalla ja lisäksi tiedossa on hauskaa ohjelmaa
Heureka Shown ja Heureka workshopin merkeissä. Heureka Workshopissa voit tehdä kaksi täysin eri tyyppistä
lennokkia. Klassinen suihkukone lähetetään lentoon avaruustutkimuskeskukselle kehitetyllä laitteella huippunopeus jopa 130km/h! Heureka-lennokki puolestaan ei näytä lainkaan lennokilta, mutta lentää kuitenkin
ällistyttävästi. Nämä täytyy kokea itse - koko perheen kesäloman huippuristeily löytyy Lastenfestarit-lähdöiltä!
01.12. Klovni Sebastian sekä Aarne Alligaattori & Viidakkorumpu

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

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

12 €

13 €

7,50 €

8,50 €

5€

6€

17,50 €

19 €

10 €

11,50 €

8€

9€

Buffet-lounas

26 €

28 €

13 €

14 €

9€

10 €

Buffet-illallinen

34 €

36 €

16 €

17 €

11 €

12 €

Erikoisaamiainen

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=18641
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.

Buffet-illallinen (20.11.-26.12.)

36 €

38 €

16 €

17 €

11 €

12 €

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=18641
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).
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