14.10.2019

Yö Europalla ja romanttinen yö
Tallinnassa

Esittely
Tallinna tulvii Romantiikkaa.
Kaupunki tarjoaa viihtyisiä hotelleita ja ravintoloita puitteiksi yhteiseen aikaan. Vietä ensimmäinen yö Europalla ja
toinen yö Tallinnassa valitsemassasi hotellissa. Valittavanasi on useita laadukkaita hotelli- ja pakettivaihtoehtoja
Tallinnassa. Aikaa ja hemmottelua Teille kahdelle!
Lähdöt päivittäin (ei laivan charter-päivinä).
Liittymäkuljetukset takuukuljetuksin tilausajobussilla 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. Europa lähtee Helsingistä klo 18.30. Ilta ja yö laivalla.
2. matkapäivä
Maihinnousu Tallinnassa alkaen klo 8.00. Halutessaan laivassa voi olla klo 9.30 saakka. Omatoiminen siirtyminen
hotelliin. Hotellihuoneet saa omalla nimellä hotellin vastaanotosta alkaen klo 15.00. Ilta ja yö Tallinnassa.
3. matkapäivä
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vielä aikaa Tallinnassa, huoneet on luovutettava klo 12.00 mennessä. Satamaan
siirtyminen omatoimisesti. Ostosbussit ovat mukana Tallinnassa D-terminaalin parkkipaikalla klo 11.00-11.15,
jolloin voi tuoda tuliaisostoksensa bussiin (Huom! ei alkoholijuomia tai savukkeita). Ostosbussi mukana Tallinnassa
liittymäkuljetuksen varanneille! 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
- majoitus kahden hengen huoneessa
- aamiainen hotellissa
- L'Ermitagessa majoittuville: kuohuviini, suklainen lahja kahdelle sekä ruusu huoneessa
- Kreutzwaldissa majoittuville: poreamme, aamutakit sekä -tossut, ruusuja, kuohuviini ja hedelmävalikoima Zen
huoneessa
- The von Stackelbergissa majoittuville: poreamme, aamutakit sekä -tossut, kuohuviini ja hedelmävalikoima Zen
huoneessa sekä saunaosaston yksityinen käyttö 1,5 tunnin ajan sisältäen pientä syötävää ja juomaa
- Tallink Spa & Conference hotellissa majoittuville: Ruusunterälehdillä koristeltu vuode, kuohuviini ja
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hedelmävalikoima huoneessa. Aqua Spa - kylpylämaailman sisäänpääsy, 55 min kokovartalohieronta hotellin Hera
Salongit kauneuskeskuksessa (1 hieronta per henkilö*). Kolmen ruokalajin menu ravintola Nerossa. Huom!
Teethän hierontavarauksen ja pöytävarauksen ravintolaan kauttamme viimeistään viikkoa ennen matkaa!
- Tallink City hotellissa majoittuville: Ruusunterälehdillä koristeltu vuode, kuohuviini ja hedelmävalikoima
huoneessa. Aqua Spa - kylpylämaailman sisäänpääsy (sijaitsee Tallink Spa & Conference hotellissa), 55 min
kokovartalohieronta hotellin Hera Salongin kauneuskeskuksessa (1 hieronta per henkilö*). Kolmen ruokalajin menu
ravintola Sumessa. Huom! Teethän hierontavarauksen ja pöytävarauksen ravintolaan kauttamme viimeistään
viikkoa ennen matkaa!
- Meriton Old Town Gardenissa majoittuville: Huoneessa pullo kuohuviiniä ja hedelmävalikoima, hotellin kahvilassa
kakku ja kahvi/tee molemmille
* Hieronta-aikoja saatavilla rajoitettu määrä. Suosittelemme hoitoaikoja varaamista ennakkoon! Emme takaa
hoitoaikoja yhtäaikaa. Hieronta varattava suoraan hotellien omasta kauneussalongista. Ilmoita ajanvarauksen
yhteydessä, että olette ostaneet Romantiikka paketin Pohjolan Matkasta. Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink
City: herasalongid.spa@tallink.ee. Muista mainita ajanvarauksen yhteydessä kummassa hotellissa majoitut.
Lisämaksusta
- liittymäkuljetukset satamaan (hinnat Katso hinnat -välilehdellä)
- ateriat laivalla
- muut hyttiluokat
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.
Katso Estonia-teatterin ohjelmisto!
Tallinnassa tapahtuu >>
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.

Poimintoja viihdetarjonnasta
Syyslomalla tähtiartisteja ja Muumit!
Syyslomalla Europalla viihtyy koko perhe; esiintyjinä on viihteen eturivin tähtiartisteja sekä pienempien lapsien
iloksi Muumi!
15.10. Lukas Leon
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
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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.
Meritanssit
14.-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
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10.11. Vatsastapuhuja Sari Aalto sekä Kengurumeininki Orkesteri
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

Majoitus
Kreutzwald Hotel Tallinn ****
Kreutzwald Hotel Tallinn sijaitsee kauniissa historiallisessa rakennuksessa lähellä Viron kansalliskirjastoa. Rakennuksen
entisöinnissä on säilytetty rakennuksen historiallinen aitous. Samalla hotelliin on lisätty innovatiivista suunnittelua ja nykyaikaista
mukavuutta. Tallinnan suurimpiin ostoskeskuksiin kuuluva Kristiine Keskus on vain 400 metrin päässä. Tämä neljän tähden
hotelli sijaitsee vain 12 minuutin kävelymatkan päässä Tallinnan kauniista vanhastakaupungista. Hotellissa on yhteensä 65
viihtyisää ja tyylikästä huonetta ja sviittiä: 32 standard-huonetta, 18 ZEN-huonetta ja 15 ZEN-deluxeja. Hotellista löytyy
perhehuoneita ja myös lemmikkieläimet ovat sallittuja. Voit nauttia Unique-aamiaisesta Restaurant Nipernaadissa. Ravintola on
auki koko päivän ja saatavilla on gurmeeruokaa, arkisia aterioita ja juomia. Kesäisin asiakkaat voivat myös nauttia ruokaa,
viinejä ja paikallisia oluita aurinkoterassilla. Hotellissa on myös uusi, intiimi ZEN SPA, jossa on yksityisiä saunoja ja juhlahuone
porealtaalla sekä kuntosali. Kylpylästä voi varata erilaisia maksullisia hierontoja ja vartalohoitoja. Hotellista löytyy myös
miellyttävä kirjasto. Julkinen pysäköinti on mahdollista paikan päällä, varausta ei tarvita. Pysäköinti maksaa 10 €/vuorokausi.
Kreutzwaldin kaikissa huoneissa on klassinen sisustus ja lämmin värimaailma. Huoneista löytyy puhelin, televisio, tallelokero, tossut, suihku tai amme,
hiustenkuivaaja, ilmainen WiFi. Joidenkin huoneiden kylpyhuoneessa on myös poreamme. Osassa huoneita on ilmastointi.

Endla 23 10122, Tallinn

+372 66 64 800

http://kreutzwaldhotel.com/fi

L'Ermitage Hotel ****
Hotelli L'Ermitage päärakennus on 2004 valmistunut ja vuonna 2013 se uudistettiin kokonaan. 2014 hotelliin rakennettiin
lisärakennus, jossa on hotellihuoneiden lisäksi konferenssitilat. Hotelli tunnetaan modernista arkkitehtuuristaan sekä hyvin
yksityiskohtaisesti ja nykyaikaisesti suunnitellusta sisustuksestaan. Hotelli houkuttelee loistavalla sijainnillaan vehreässä
ympäristössä, aivan Tallinnan vanhankaupungin tuntumassa. Hotellista on vain 10 minuutin kävelymatka vanhankaupungin
sydämeen, Raatihuoneentorille. Satamaan pääsee tarvittaessa 10 minuutissa ja lentoasemalle 20 minuutissa. Hotellissa
odottavat asiakkaita viihtyisät huoneet, sauna, kaksi ravintolaa sekä huomaavainen ja persoonallinen palvelu. Hotellissa on
standard-, business- ja superiorluokan huoneita. Kaikissa huoneissa on maksuton langaton internetyhteys, minibaari, tallelokero,
kylpyamme tai suihku, hiustenkuivaaja, TV ja kirjoituspöytä.

Toompuiestee 19, 10137, Tallinn

+372 6996 400

http://www.lermitagehotel.fi/avaleht/

Meriton Old Town Garden Hotel ***
Tämä viehättävä ja historiaa henkivä hotelli sijaitsee Tallinnan vanhassakaupungissa vain muutaman minuutin kävelymatkan
päässä Raatihuoneentorilta. Hotelli koostuu useasta 1500-luvulta peräisin olevasta rakennuksesta, jotka ympäröivät hotellin
viihtyisää sisäpihaa. Hotellissa ranskalaisia leivonnaisia tarjoava kahvila Pikk 29 sekä Virolaista ja Skandinaavista ruokaa
tarjoileva Trofe-ravintola. Vanhaan rakennukseen tehdyn hotellin huonekoot vaihtelevat ja osaan huoneista käynti sisäpihalta.
Standard-luokan huoneissa puhelin, TV, maksuton langaton internetyhteys, kahvin/teenkeitin, suihku ja wc, huoneissa
kokolattiamatto tai laminaattilattiat. Emme suosittele hotellia liikuntaesteisille, sillä hotellissa on portaita ja tasoeroja. Hissillä
pääsee 3. kerrokseen asti ja 4. sekä 5. kerrokseen noustaan portaita pitkin.

Lai 24 / Pikk 29, 10133 Tallinn,

+372 66 48 800

Tallinna
https://www.meritonhotels.com/en/
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Tallink City Hotel ****
Nykyaikainen business-luokan hotelli keskeisellä paikalla Viru-aukion kupeessa, josta on lyhyt kävelymatka vanhaankaupunkiin.
Hotellissa on ravintola Sume, Piano Baari, yökerho Cellar, kauneushoitola, sauna (aamusauna sis. huonehintaan) sekä
kokouskeskus. Hotellissa ilmainen matkatavarasäilytys ja maksullinen pysäköinti sisäpihalla. Hotelli on kokonaan savuton.
Huoneissa on suihku/wc, hiustenkuivaaja, tv, minibaari, puhelin, WiFi, tallelokero ja ilmastointi. Standard luokan huoneisiin ei
mahdu lisävuodetta. Hotellissa on myös tilavampia De Luxe -huoneita, joihin mahtuu yksi lisävuode sekä väliovellisia huoneita
perheille.

A. Laikmaa 5, Tallinna

+372 6300 800

http://www.tallinkhotels.com/fi/tallink-city-hotel

Tallink Spa & Conference Hotel ****
Hotelli sijaitsee kävelyetäisyydellä Tallinnan palveluista ja ostospaikoista, matkustajasataman alueella, lähellä laivoja.
Vastaanotto palvelee asiakkaita ympärivuorokauden; valuutanvaihto, tavarasäilytys ja huonepalvelu. Hotellissa on ala-aulan
Lobby Bar, tasokas ruokaravintola Nero, sekä yläkerroksen pieni Sigar Bar Fidel kaupunkinäkymin. Kokouskeskuksessa kuusi
eri tyyppistä nykyaikaista kokoustilaa jopa 263 henkilölle. Hotellin tiloissa on maksuton langaton internet ja lasten leikkinurkkaus.
Asiakkaiden käytössä on maksullinen pysäköintialue ja -halli hotellin kellarikerroksessa. Kylpylä-osasto: Aqua spa -kylpyläosasto
henkii roomalaista kylpyläperinnettä marmoripatsaineen ja suihkulähteineen. Saunamaailmassa on erilaisia höyrysaunoja,
suomalainen sauna sekä perinteinen turkkilainen Hammam. Allasosastolla yksi iso allas, ulkouima-allas, kaksi poreallasta,
lastenallas, allasbaari, tilaussauna 12 henkilölle. Aqua Spa on avoinna joka päivä klo 10.00-22.00. Alle 16-vuotiaat pääsevät
Aqua Spa kylpyläosastolle aikuisen valvojan kanssa. Kauneuskeskus, Hera Salongid. Hoitola tarjoaa hyvin laajan valikoiman
erilaisia kehoa ja mieltä virkistäviä hierontoja, spa-hoitoja, kylpyjä ja vartalohoitoja. Huoneita 275, joista 242 kahden hengen
standard luokan huonetta, 9 yhden hengen standard-luokan huonetta, 20 double de lux-huonetta ja 4 sviittiä. Kaikki huoneet savuttomia. Kaikissa huoneissa on
ilmastointi, TV, minibaari, puhelin, työpöytä, vaatekaappi, maksuton langaton internetyhteys, tallelokero, suihku/wc, hiustenkuivaaja ja kylpytakit. Lisävuode
mahtuu vain perhe- ja De lux -huoneisiin ja sviitteihin. Max 1 junnupatja (pituus 140 cm) kahden hengen huoneeseen.

Sadama 11, Tallinna

+372 630 1000

http://www.tallinkhotels.com/fi/tallink-spa-conference-hotel

The von Stackelberg Hotel Tallinn
Hotelli sijaitsee Toompean mäen juurella lyhyen kävelymatkan päässä Tallinnan vanhastakaupungista. Hotelli on tehty vuonna
1874 valmistuneeseen rakennukseen ja se on peruskorjattu täydellisesti vuosina 2010-2011. Hotellissa on Zen SPAN
hyvinvointikeidas, neuvottelutilat ja ravintola. Kaikki huoneet ovat hiljattain kunnostettuja, tilavia, viihtyisiä, tyylikkäitä ja
ilmastoituja. Huoneissa on maksuton WiFi, ilmastointi, minibaari, kahvin- ja teenkeittovälineet, hiustenkuivain ja tallelokero.

Toompuiestee 23 10137, Tallinna

+372 660 0700

https://www.vonstackelberghotel.com/fi

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
6€

12 €

13 €

7,50 €

8,50 €

5€

17,50 €

19 €

10 €

11,50 €

8€

9€

Buffet-lounas

26 €

28 €

13 €

14 €

9€

10 €

Buffet-illallinen

34 €

36 €

16 €

17 €

11 €

12 €

Buffet-illallinen (20.11.-26.12.)

36 €

38 €

16 €

17 €

11 €

12 €

Erikoisaamiainen
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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 Turistiauto Oy on täysin vastuussa koko
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Turistiauto Oy on hankkinut lainsäädännössä
edellytetyn 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=19384
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.

