20.9.2019

Yö Europalla ja siiderin huumaa
Tallinnassa 3 pv

Esittely
Kippis, nyt maistellaan Baltian kuohujuomia!
Matkalla pääset kurkistamaan Nudist-pienpanimon toimintaa sekä maistelemaan erilaisia siidereitä Siidrimajassa.
Tuliaisostosten tilaus hoituu kätevästi bussissa menomatkalla!
Lähtöpäivä 20.9.2019.

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Helsingin Länsisatamaan, jossa maihinnousukorttien jako. Helsingistä
tulevat noutavat maihinnousukortit terminaalin 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä alkaen klo
17.15. Europa lähtee Helsingistä klo 18.30. Ilta ja yö laivassa.
2. matkapäivä
Maihinnousu Tallinnassa alkaen klo 8.00, laivassa voi olla klo 9.30 saakka. Klo 10.00 lähtö suomenkielisen oppaan
johdolla kohti Nudist -viininvalmistamoa. Missiona heillä on aloittaa ja johtaa hedelmäisten ja marjaisien
kuohuviinien uutta aikakautta. Tuotteista käytetään ainoastaan luonnollisia ja prosessoimattomia raaka-aineita.
Kierros kestää noin tunnin maistiaisineen (Huom! kierros englanniksi). Nudistilta suuntaamme kohti Siidrimajaa,
Baltian ainoaa siidereihin erikoistunutta kauppaa. Myynnissä tarkoin valittu valikoima sekä virolaisia että
tuontisiidereitä. Näihin herkkuihin pääsemme käsiksi maistiaisissa, johon on valittu kolme Baltiasta tullutta siideriä
sekä kolme tuontisiideriä. Sekä panimolta että Siidrimajasta voi tehdä myös tuliaisostoksia. Kierroksen päätteeksi
majoitus L’Ermitage hotelliin.
3. matkapäivä
Aamiainen hotellissa. Omatoiminen siirtyminen satamaan. Laivaannousu Tallinnassa päättyy 20 min. ennen laivan
lähtöä. Europa lähtee Tallinnasta klo 12.00 ja saapuu Helsinkiin klo 16.30. Liittymäkuljetuksen ostaneille
bussikuljetus lähtöpaikkakunnille.
Hintaan sisältyy:
- laivamatkat Helsinki-Tallinna B-luokan hytissä, Tallinna-Helsinki kansipaikoilla
- bussikuljetukset kohteessa matkaohjelman mukaan
- majoitus kahden hengen huoneessa
- aamiaiset hotellissa
- matkaohjelman mukaiset panimokierrokset ja maistiaiset
Lisämaksusta:
- liittymäkuljetukset satamaan (hinnat Hintatiedot-välilehdellä)
- yhden hengen hytti/huone
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19755
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.

- ruokailut, hytit ym. palvelut laivalla
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 10 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
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
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/

Hintatiedot
Lisämaksusta ennakkoon ostetut laivaruokailut
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19755
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.

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 €

Erikoisaamiainen

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=19755
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.

