20.11.2019

Yö Europalla ja miniloma 2 yötä Vihulan
kartanossa

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Helsingin satamaan, jossa maihinnousukorttien jako. Helsingistä
tulevat voivat noutaa maihinnousukortit Länsisataman 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä alkaen
klo 17.00. Europa lähtee Helsingistä klo 18.30. Vietä rentouttava ilta merellä nauttien laivan monipuolisista
palveluista.
2. matkapäivä
Maihinnousu Tallinnassa alkaen klo 08.00. Halutessaan laivassa voi olla klo 09.30 saakka. Omaa aikaa
Tallinnassa klo 13.00 saakka, jolloin bussikuljetus satamasta lähtee kohti Vihulaa. Majoittuminen Vihula Manor
Country Club & Spahan. Omatoimista illanviettoa Vihulan kartanon kauniissa ympäristössä.
3. matkapäivä
Aamiainen kartanon päärakennuksessa. Omaa aikaa Vihulassa. Vihulan kartanon kaunis ympäristö vie sinut kauas
1500-luvulle, jossa hurmaavat kartanorakennukset ja upea puistoympäristö saavat huokaisemaan ihastuksesta.
Kauniin miljöön lisäksi Vihulan kartano tarjoaa myös paljon muuta; rentoudu hieronnassa tai kasvohoidossa ecoSpa:ssa tai pulahda uima-altaaseen, joka sijaitsee vanhassa navetassa. Käy tervehtimässä lampaita ja lehmiä
kartanon ekomaatilalla tai piipahda ostoksille Vihulan ruokakauppaan.
Kesällä Vihula puhkeaa kukkaan, kun piha vihertyy ja aktiviteettitarjonta tuplaantuu; käytössä ovat mm. hulppea
minigolf-rata ja polkupyörät, joilla voi ajella kauemmaskin Vihulan ympäristössä. Lisäksi kesäaikaan Vihulan
kartanon torilla järjestetään usein kesäjuhlia, markkinoita ja konsertteja. Nälän yllättäessä voi suunnata Vesimylly
Cafeseen, jossa on tarjolla pienempään nälkään herkullisia voileipiä ja kakkuja. Gourmet-ravintola La Bohemessa
puolestaan pääsee herkuttelemaan ylellisemmin huippukokkien loihtimia herkkuja.
4. matkapäivä
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Bussikuljetus Vihulasta Tallinnaan lähtee klo 10.00. Saapuminen satamaan klo
11.30. 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 B-hyttiluokassa ja Tallinna-Helsinki kansipaikoilla
- kuljetus Tallinna-Vihula-Tallinna
- majoitus kahden hengen huoneessa
- hotellin kylpylän käyttö aukioloaikojen puitteissa
- aamiaiset hotellissa
Lisämaksusta
- liittymäkuljetukset satamaan (hinnat Katso hinnat -välilehdellä)
- muut hyttiluokat laivalla
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19308
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.

- yhden hengen huone
- ruokailut ja muut lisäpalvelut laivalla
- hoidot ym. lisäpalvelut kartanossa
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.

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
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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!
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
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