20.11.2019

Yö Europalla ja joulun hotelliloma 4 yötä
Meresuu Spassa

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Helsingin Länsisatamaan. Maihinnousukorttien jako. Helsingistä
matkalle lähtevät noutavat maihinnousukortit terminaalin 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä klo
17.00. Klo 18.30 Europa lähtee kohti Tallinnaa. Ensimmäisen yön vietämme laivalla viihdeohjelmasta nauttien.
2. matkapäivä
Maihinnousu Tallinnassa alkaen klo 08.00. Halutessaan laivassa voi olla klo 09.30 saakka. Bussikuljetus
kohteeseen lähtee terminaalin edessä olevalta parkkialueelta (Huom! auto voi olla odottamassa myös kaupungin
puoleisessa päädyssä parkkialuetta, matkaa n. 200m) klo 12.30*. Bussin tuulilasissa on kyltti "Pohjolan Matka" ja
kylpylän/kaupungin nimi. Lauttamatka Virtsu-Kuivastu. Majoitus. Omatoimista tutustumista Kuressaareen.
*Tallinna - Narva-Jõesuu-kuljetuksissa tarvittaessa odotetaan matkustajia useammalta laivalta. Bussi odottaa Dterminaalin pysäköintialueella klo 12.30, jolloin matkatavarat saa bussiin. Bussi siirtyy tarvittaessa A-terminaaliin,
jonne viimeiset matkustajia saapuvat n. klo 14.30.
3.-5. matkapäivä
Aamiainen hotellissa. Nauti kiireettömästä lomatunnelmasta! Nauti Meresuu Span ihanasta sauna- ja
allasosastosta, ota lisämaksullisia kylpylähoitoja – tee lomastasi juuri sellainen kuin haluat. Meresuu Spa:n
ympäristö houkuttelee tekemään kevelyretkiä ihanissa metsäisissä puistoissa tai vaikkapa merenrannalla. 24.12.
jouluillallinen hotellissa.
6. matkapäivä
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Saat tarkan lähtöajan hotellin vastaanotosta. Tieto lähtöajasta on myös hotellin
ilmoitustaululla. Bussikuljetus Tallinnan satamaan. 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
- bussikuljetukset kohteessa matkaohjelman mukaan
- majoitus kahden hengen huoneessa
- aamiainen
- jouluillallinen 24.12. hotellissa
- kylpytakin käyttö
- kuntosalin, kylpylä- ja saunakeskuksen sekä lastenkeskuksen rajoittamaton käyttö aukioloaikojen puitteissa
Lisämaksusta
- liittymäkuljetukset satamaan (hinnat Katso hinnat -välilehdellä)
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19781
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
- muut erikoishuoneet (kysy hintatietoja toimistoistamme)
- ruokailut, paluuhytit ym. palvelut 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.
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