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Hovitallin joulumarkkinat Tukholma 3 pv

Kuninkaallisen hovitallin joulumarkkinoilta löydät ainutlaatuisia lahjoja pukinkonttiin. Näillä joulumarkkinoilla on
myytävänä upeita käsityöläistuotteita sekä laaja valikoima leivonnaisia ja elintarvikkeita. Markkinatunnelmassa
nautittu mukillinen höyryävän kuumaa glögiä lämmittää ja johdattaa jouluisiin ajatuksiin. Hevostallien ovet ovat
avoinna ja Hovitallin joulumarkkinoilla kävijöiden on mahdollista käydä rapsuttelemassa hevosia ja kierrellä
vaunuhalleissa ihastelemassa loisteliaita kuninkaallisia vaunuja sekä autoja. Suomenkielinen opas on mukana
markkinoilla.
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Katajanokan satamaan, jossa maihinnousukorttien jako. Helsingistä
tulevat noutavat maihinnousukortit terminaalin 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä alkaen klo
16.00. Viking Gabriella lähtee Helsingistä klo 17.15. Laivamatkan aikana ehtii tehdä ostoksia laivan myymälöistä
sekä nauttia Viking Gabriellan tunnetusti erinomaisesta ravintolatarjonnasta. Viking Gabriellalta löytyy tutun The
Buffet -ravintolan lisäksi tutustumisen arvoiset No Name, Grill ja A la carte -ravintolat, jotka tarjoavat risteilijöille
upeita makuja. Laivan tunnelmasta voi nauttia vaikkapa istahtamalla lasilliselle Living Roomiin tai Wine Bariin tai
mikäli vauhdikkaampi meno on mieluisampaa, on Club Mar oikea kohde, mihin suunnistaa viettämään iltaa.
2. matkapäivä
Viking Gabriella saapuu Tukholmaan paikallista aikaa klo 10.00. Suomenkielinen opas on satamassa ryhmää
vastassa ja noin klo 10.30 bussikuljetus satamasta Hovitallin joulumarkkinoille. Hovitallin joulumarkkinat ovat
tunnelmalliset ja perinteikkäät joulumarkkinat, josta voi tehdä löytöjä niin lahjaksi kuin vaikkapa ostaa jouluisia
herkkuja omaa joulunviettoa ajatellen. Jo markkinoilla kiertely ja tunnelmasta nauttiminen kuumaa glögiä siemaillen
johdattaa ajatukset kohti joulua. Nämä joulumarkkinat sopivat koko perheelle, sillä näkemistä markkinoilla riittää
perinteikkäiden myyntikojujen lisäksi hevostalleilla ja vaunuhalleissa; kävijät voivat käydä kurkkaamassa hevosia ja
ihastelemassa kuninkaallisia vaunuja ja ajopelejä. Klo 15.00 kuljetus Viking Linen terminaaliin. Viking Gabriella
lähtee paluumatkalle klo 16.30. Laivamatkan aikana on mukava muistella jouluisissa tunnelmissa vietettyä päivää
ja nauttia illasta aterioiden hyvien makujen maailmassa ja viihtyen laivan viihteen parissa.
3. matkapäivä
Ennen Helsinkiin saapumista ehtii nauttia runsaan aamiaisen The Buffet -ravintolassa tai nauttia hieman
rauhallisemmasta Premium-aamiaisesta A la carte -ravintolassa. Viking Gabriella saapuu Helsinkiin klo 10.10.
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus lähtöpaikkakunnille. Huom! Tarvittaessa bussi kiertää paluumatkalla
Eteläsataman kautta.
Hintaan sisältyy
- liittymäkuljetukset Helsinkiin
- risteily valitussa hyttiluokassa Viking Gabriellalla
- kuljetukset Tukholmassa (oma bussi mukana)
- sisäänpääsy Hovitallin joulumarkkinoille
- suomenkielisen oppaan palvelut Tukholmassa
Lisämaksusta
- ateriat laivalla
Huom! Ikäraja Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteilyillä joka päivä 21 v.
Ruotsiin matkustavan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19785
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.

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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