17.10.2019

Yö Europalla ja 4 yötä Pärnussa

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. Pärnuun menevät
bussit odottavat terminaalin parkkialueella. Bussikuljetus kohteeseen suomenkielisen oppaan johdolla (pienryhmillä
vain kuljettajan johdolla) lähtee terminaalin edessä olevalta parkkialueelta (Huom! auto voi olla odottamassa myös
kaupungin puoleisessa päädyssä parkkialuetta, matkaa n. 200m) klo 11.00. Bussin tuulilasissa on kyltti "Pohjolan
Matka" ja kylpylän/kaupungin nimi. Majoitus. Omatoimista tutustumista Pärnuun.
3.-5. matkapäivä
Aamiainen hotellissa. Omaa aikaa Pärnussa. Rentoudu kauneussalongeissa ja palaa lomalta virkistyneenä kotiin.
Pärnun ostosmahdollisuudet ovat hyvät. Poikkea torilla tai tutustu erikoisliikkeiden valikoimiin ja tavarataloihin.
Vatsa tyhjänä Pärnussa ei tarvitse olla, sillä ruokapaikkoja on tarjolla kansanpaikoista tasokkaisiin ravintoloihin.
Aurinkoisena kesäpäivänä voit viettää koko päivän Pärnun leveillä valkoisilla hiekkarannoilla. Käy keilaamassa,
golfaa, pelaa tennistä tai osallistu erilaisiin kesätapahtumiin. Strand hotellissa 18 reikäinen sisäminigolf! Sateen
sattuessa poikkea Tervise Paradiisin vesipuistoon. Siellä odottavat 4 erilaista putkiliukuria, vuoristojoki ja kosket,
seikkailuallas ja paljon muuta.
6. matkapäivä
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Opas ilmoittaa tarkan lähtöajan hotellista. Tieto lähtöajasta on myös kylpylän
ilmoitustaululla. Bussikuljetus Tallinnan satamaan. 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 B-luokan hytissä, Tallinna-Helsinki kansipaikoilla
- kuljetus Tallinna-Pärnu-Tallinna
- majoitus kahden hengen huoneessa
- aamiaiset hotellissa
- suomenkielisen oppaamme palvelut Pärnussa
- Spa Terviksessä majoittuville pääsy sauna- ja allasosastolle ma-to 06.30-17.00. Kuntosalin vapaa käyttö
aukioloaikoina 06.30-15.00.
- Tervise Paradiisissa majoittuville uimahalllin ja saunan sekä kuntosalin käyttö 06.30-15.00. Vesipuiston vapaa
käyttö aukioloaikoina. Aamutakin ja -tossujen käyttö.
- Spa-Hotel Viikingissä majoittuvillekuntosalin käytö sen aukioloaikoina, aamusauna ja uinti (vanhassa
saunakeskuksessa) ma-pe 06.30-07-30. Sauna- ja vesikeskuksen Viiking Saaga käyttö ma-pe 12.00-22.00 sekä
la-su ja Viron kansallisina pyhäpäivinä 10.00-22.00.
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19379
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.

- Estonia Medicalissa majoittuville Spa-keskus Termid rajaton käyttö aukioloaikojen puitteissa klo 06.30-22.00
(HUOM! huoltopäivät 25.-28.6., 13.8., 15.10., 17.12., joillon keskus suljettu)
- Estonia Resortissa majoittuville kuntosalin ja Spa- ja saunakeskuksen rajaton käyttö aukioloaikojen puitteissa klo
07.00-22.00. (HUOM! huoltopäivät 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12., jolloin Spa- ja saunakeskus suljettu).
Kylpytakin ja -tohveleiden käyttö, pullo mineraalivettä huoneessa. HUOM! Uuden vuoden matkalla 28.12.20192.1.2020 pakettiin kuuluu uuden vuoden juhla ja juhlaillallinen 31.12. jossa ruokaa, kuohuviiniä ja ohjelmaa.
- Wasa Resortissa majoittuville kylpyläkeskuksen rajaton käyttö aukioloaikojen puitteissa. Kylpytakin ja tohveleiden käyttö, pullo mineraalivettä huoneessa.
Lisämaksusta
- liittymäkuljetukset satamaan (hinnat Katso hinnat -välilehdellä)
- muut hyttiluokat laivalla
- yhden hengen huone/hytti
- ruokailut ja muut lisäpalvelut 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.

Poimintoja viihdetarjonnasta
Syyslomalla tähtiartisteja ja Muumit!
Syyslomalla Europalla viihtyy koko perhe; esiintyjinä on viihteen eturivin tähtiartisteja sekä pienempien lapsien
iloksi Muumi!
17.10. Poikien Äidit -risteily: Arttu Lindeman, Lucas ja Jaakko Parkkali
24.10. Gasellit
Huippuartistien keikoista nautitaan menomatkalla noin klo 22.30 alkaen.
11.10.-23.10. Muumi ja aktivitaattorit järjestävät laivalla erikoisohjelmaa lapsille!
26.10. Teemaristeily: Electric Carneval
Nuorille bilettäjille suunnattu Electric Carneval -risteilyllä bailataan kuumimpien ja uusienkin biisien tahtiin;
Yökerhossa kuulet isoimmat ja tuoreimmat hitit, kun taas Disco tarjoilee vaihtuvan vierailevan klubibrandin
musiikkia ”more underground” -kulmalla. Tämän risteilyn musiikin genreinä ovat EDM, House, Trance, Hard Style,
Deep House, Techno... eli mikäli biitit ja bailaus ovat sinun juttusi, on tämä risteily kuin tehty sinulle! HUOM!
Electric Carneval on suunnattu nuoremmalle kohdeyleisölle!
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.
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19379
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.

Meritanssit
16.10. Helminauha
20.-23.10. Neitoset
28.10. Mikko Mäkeläinen & Myrskylyhty
29.10. Aki Samuli & Love
04.11. Nina Åkerman & ManTra
06.11. Johanna Pakonen & Omenapuu
Suurtanssit
Suurtansseissa tanssikansaa viihdyttää kaksi huippuorkesteria!
Tanssinystävien suosikkilähdöillä pyörähdellään seuraavien artistien tahdeissa:
3.11. Finlanders sekä Nina Åkerman & ManTra
15.12. Charles Plogman & Rosette sekä Lea Laven orkestereineen
Iskelmäkeskiviikko
30.10. Laura Voutilainen sekä Aki Samuli & Love
20.11. Reino Nordin sekä Taikakuu
04.12. Ressu Redford sekä Jarno Kokko & Tenho
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!
17.-19.10. BananaBand
24.-25.10. Illansuu
01.11. Disco Inferno
2.11. Tähtiesiintyjä Happoradio
30.11. Tähtiesiintyjä Jonne Aaron
TorstaiLive
Isot nimet Europalla kerran kuussa torstaisin! Näillä lähdöillä viihdyttää suomalaiset huippuartistit ja lisäksi
lokakuussa nähdään upea God Save The Queen -show!
24.10. Gasellit
7.11. Vesterinen yhtyeineen
12.12. Teflon Brothers
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.
31.10. Jarkko Tamminen Show – huikeaa ja takuuvarmaa imitaatiota ja laulua
21.11. Karmaa ja Komediaa – esiintymässä Noora Karma ja Jukka Laaksonen
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!
20.10. Hevisaurus
10.11. Vatsastapuhuja Sari Aalto sekä Kengurumeininki Orkesteri
01.12. Klovni Sebastian sekä Aarne Alligaattori & Viidakkorumpu

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19379
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).
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