20.11.2019

K50 Ensitreffit laivalla 22 h -risteily
Tallinnaan/Europa

Matkaohjelma
Etsikö uutta ystävää, kavaljeeria parketille, kaveria sieniretkelle tai kenties tulevaa elämänkumppania? Lähde
kokeilemaan onnea, josko sopivaa seuraa tulisi vastaan Ensitreffit laivalla -risteilylle. Risteilyn iltatapahtumassa
tapaat uusia ihmisiä pikatreffien muodossa, jossa pääsette tutustumaan toisiinne kuohuvan merkeissä. Matkan
toisena päivänä pelataan matkabingoa. Matkalla aikaa myös Tallinnaan tutustumiselle. Tee varaus pian ja lähde
tutustumaan uusiin ihmisiin mukavan ohjelman merkeissä.
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. Klo 20.30 K50 Ensitreffit laivalla -tapahtuma laivan kokousosastolla kannella 12.
Treffit ovat leikkimieliset, eivätkä velvoita tapaamisiin tilaisuuden ulkopuolella sinun niin päättäessä. Laivan
viihteestä vastaa tanssikansan kestosuosikki Pekkaniskan Pojat.
2. matkapäivä
Mahdollisuus käydä viehättävässä 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. Klo 12.30 matkabingo laivan kokousosastolla klo 12.00. Paluumatkalla pääsee nauttimaan
jouluisista tunnelmista Saija Tuupasen joulukonsertissa ja ehtii vielä nauttia lounaasta sekä tehdä ostoksia. Europa
saapuu Helsinkiin klo 16.00. Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus lähtöpaikkakunnille.
Matkan hintaan sisältyy
- liittymäkuljetukset Helsinkiin
- risteily valitussa hyttiluokassa
- K50 Ensitreffit laivalla -ohjelma (sis. lasi kuohuviiniä)

Muuta huomioitavaa
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme.
Internet-varauksissa matkan hinta suoritetaan yhdellä laskulla. Muilla tavoilla varattaessa matkan varausmaksut
määräytyvät seuraavasti:
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19305
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.

- 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=19305
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.

