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Ostosmatka Tukholmaan / Viking Line

Esittely
Superedullisesti ostoksille Tukholmaan! Viihtyisä Viking Mariella, ihastuttava Tukholma ja päivä ostoksilla Mall of
Scandinavia -ostoskeskuksessa, joka tarjoaa laajan ostosvalikoiman jokaiseen makuun. Tämä tarjous jättää
shoppailurahaa kohteeseen!
Lähtöpäivä 14.10.2019.

Matkaohjelma
Ihastuttava Tukholma kutsuu syksyiselle shoppailumatkalle! Tämä matka tarjoaa hauskoja hetkiä Viking Mariellalla
ja shoppailuntäyteisen päivän Tukholmassa.
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Helsingin Katajanokalle, jossa maihinnousukorttien jako. Helsingistä
tulevat noutavat maihinnousukortit terminaalin 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä alkaen klo
16.00. Viking Mariella lähtee Helsingistä klo 17.15. Laivamatka Tukholmaan on täynnä viihdettä ja elämyksiä!
Viking Mariellan lukuisat ravintolat, laajan tuotevalikoiman myymälät ja laivan viihtyisä tunnelma takaavat
risteilynautinnon kaikille. Rentouttavan elämyksen tarjoaa myös Viking Mariellan Travel Spa, jossa voit nauttia
miellyttävistä hoidoista laivamatkan aikana. Travel Spasta saat myös ihonhoitovinkkejä ja kotihoito-ohjeet
hoitotulosten ylläpitämiseksi. Hoitoaika kannattaa varata etukäteen!
2. matkapäivä
Viking Mariella saapuu Tukholmaan paikallista aikaa klo 10.00. Puolisen tuntia laivan Tukholmaan saapumisen
jälkeen, noin klo 10.30 lähtö Viking Linen terminaalista kohti Mall of Scandinavia -ostoskeskusta, joka sijaitsee noin
puolen tunnin ajomatkan päässä Tukholmasta (ajoaika riippuu liikenteestä). Mall of Scandinavia tarjoaa
mahdollisuuden tehdä ihania löytöjä niin sisustukseen, kulttuuriin kuin pukeutumiseen liittyen. Esimerkkejä
ostoskeskuksen liikkeistä ovat mm. Adidas, Björn Borg, Desigual, Din Sko, Gina Tricot, Hugo Boss, LEGO Store,
Reima, Victoria's Secret, Zara Home... Ostospaikkojen lisäksi Mall of Scandinaviassa on kahviloita ja
ravintoloita. Noin klo 15.00 lähdetään takaisin Viking Linen terminaaliin ja palataan shoppailuntäyteisen päivän
jälkeen Viking Mariellalle. Tarkemmat aikataulut kuljetuksista kuljettajalta. Viking Mariella lähtee Tukholmasta
paluumatkalle klo 16.30 paikallista aikaa. Shoppailua, laivan viihdettä, lastenohjelmaa, herkullisia hetkiä
ravintoloissa - ilta ja yö merellä kuluu rennoissa merkeissä!
3. matkapäivä
Viking Mariella saapuu Helsinkiin klo 10.10. Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus lähtöpaikkakunnille. Huom!
Tarvittaessa bussi kiertää paluumatkalla Eteläsataman kautta.
Hintaan sisältyy
- liittymäkuljetukset Helsinkiin
- risteily valitussa hyttiluokassa
- kuljetukset Tukholmassa Mall of Scandinavia -ostoskeskukseen
Lisämaksusta:
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19428
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.

- ateriat laivalla
Huom!
Ruotsiin matkustavan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.
Ikäraja Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteilyillä joka päivä 20 v.
Kaikki matkaohjelman ajat ovat paikallista aikaa. Pidätämme oikeuden kuljetusten aikataulumuutoksiin.
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.

Laivatiedot
Viking Mariella ja Viking Gabriella/risteilyaikataulut
Menoaikataulu
Helsinki Katajanokka

Lähtöaika

17:15

Tukholma Stadsgården

Saapumisaika

10:00

Tukholma Stadsgården

Lähtöaika

16:30

Helsinki Katajanokka

Saapumisaika

10:10

Paluuaikataulu

Hintatiedot
Lisämaksusta laivaruokailut
Ennakkoon ostetut ateriat

Aikuinen

Nuori
12-17 v.

Lapsi
6-11 v.

Viking Buffet meriaamiainen

11 €

7,50 €

4€

Viking Buffet päivällinen

35 €

13 €

7€

Alle 6-vuotiaat syövät ilmaiseksi Viking Buffetissa ja meriaamiaisella. Ateriajuomat sisältyvät hintoihin.
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19428
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.

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.

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19428
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.

