25.5.2019

Tallinna 3 yötä / Europa 14.6. saakka

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. Myös paluumatkan maihinnousukortit jaetaan jo Helsingissä. Europa lähtee Helsingistä klo 18.30 ja saapuu
Tallinnaan klo 22.00. Hotelliin siirtyminen omatoimisesti. Hotellihuoneet saa hotellin vastaanotosta omalla nimellä.
2.-3. matkapäivä
Aamiainen hotellissa. Koko päivä aikaa tutustua Tallinnaan.
4. matkapäivä
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vielä aikaa Tallinnassa, huoneet on luovutettava klo 12.00 mennessä. Satamaan
siirtyminen omatoimisesti. Liittymäkuljetuksen ostaneilla on mahdollisuus tuoda matkatavarat (Huom! ei
alkoholijuomia tai savukkeita) D-terminaalin parkkialueella olevaan Pohjolan Matkan bussiin klo 11.00-11.15
välisenä aikana. Bussin ikkunassa kyltti "ostosbussi". Laivaannousu Tallinnassa alkaa klo 11.30 ja päättyy 20 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-Helsinki kansipaikoilla
- majoitus kahden hengen huoneessa
- aamiaiset hotellissa
- Original Sokos Hotel Virussa ja Solo Sokos Hotel Estoriassa majoittuville sisäänpääsy hotellin yökerhoon (ei
erikoistapahtumien aikana)
- Radisson Blu Hotel Olümpiassa majoittuville uudistun Club 26 (uima-allas, saunat, kuntosali) käyttö klo 7.00 –
11.00.
- Nordic Hotel Forumissa majoittuville hotellin rentoutumiskeskuksen (saunat, altaat, kuntosali) käyttö
aukioloaikojen puitteissa
- Park Inn By Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn majoittuville sauna- ja allasosaston käyttö
klo 07.00-22.00
- Hestia Hotel Europassa majoittuville aamusauna sekä kuntosalin käyttö
- Tallink Spa & Conference hotellissa majoittuville Aqua Spa allas- ja saunaosaston vapaakäyttö aukioloaikojen
puitteissa
- Kalev Spa:ssa majoittuville allasosaston ja kuntosalin käyttö aukioloaikojen puitteissa, vesivoimistelu päivittäin klo
09.30 (ei Viron kansallisina pyhäpäivinä), kylpytakin käyttö
Lisämaksusta
- liittymäkuljetukset satamaan (hinnat Katso hinnat -välilehdellä)
- yhden hengen huone
Katso Estonia-teatterin ohjelmisto!
Tallinnassa tapahtuu >>
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=18725
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.

Tallinnan julkisen liikenteen reittikartta >>
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.

Huom! Poikkeuksia Europan paluumatkan laiva-aikatauluun
Poikkeuksellisesti Europa lähtee Tallinnasta jo klo 11.00 ja saapuu Helsinkiin klo 14.30 seuraavina päivinä:
30.6., 8.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 12.8.
Näinä päivinä liittymäkuljetuksen ostaneilla on paluumatkalla mahdollisuus tuoda matkatavarat (Huom! ei alkoholija tupakkatuotteita!) Tallinnassa D-terminaalin parkkialueella olevaan bussiin klo 09.45-10.00 välisenä aikana.
Bussin ikkunassa kyltti "Ostosbussi".
2.6. Poikkeuksellisesti Europa lähtee Tallinnasta jo klo 10.00 ja saapuu Helsinkiin klo 13.00.
Tällä lähdöllä ei pre order -palvelua. Matkatavarabussit satamassa klo 8.30-8.45.
Poimintoja 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
26.05. Tiina Ruuska & Rosette
28.05. Saana Sassali & AikaVelikultia
04.06. Onnentähti
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!
23.05. Beatwave
25.05. Beatwave
29.05. Mr. Hyde
30.05. Mr. Hyde
06.06. Gebardi
08.06. Gebardi
13.06. UpEleven
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=18725
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.

Lapsille puuhasteltavaa
Laivan leikkihuone Lottemaa on lasten oma valtakunta, jossa voit peuhata pallomeressä tai kivuta kiipeilyseinälle.
Voit myös piirtää tai leikkiä leluilla.
Summer Center 15.6.-14.8.2019!
Summer Center tarjoaa nuoremmille matkustajille mieluisaa tekemistä laivamatkan aikana. Löydät Summer
Centeristä mm. kiipeilyseinän, pomppulinnan ja pöytäjalkapalloa.
1.6.-14.8.2019 matkustajien ilona Europalla on Muumi!
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!
25.06. Hevisaurus
02.07. Ti-Ti Nalle
16.07. Kikattava Kakkiainen
31.07. Hevisaurus
Heureka Science Show 17.6.-12.8.2019
Kesällä 2019 Europalle saapuva Heureka Science Show tarjoaa elämyksiä matkustajille! Showssa nähdään mm.
Aaltoja näkyvissä - valoja, värejä, illuusioita! Esineitä katoaa ja ilmestyy. Kaikki maailman värit ilmestyvät
saippuakalvoon! Ilman ihmeitä puolestaan esittelee kuinka kellutaan, kuinka leijutaan, kuinka lennetään pitkälle,
kovaa ja korkealle! Saippuakuplat, ilmapallot ja ilmadonitsit tekevät ilmasta lähes näkyvää.

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=18725
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).
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