20.11.2019

Joulun hotelliloma 3 yötä Tartossa

Esittely
Joulun hotelliloma 3 yötä Tartossa.
Tartto muuttuu joka vuosi jo ennen joulua tarunhohtoiseksi satukaupungiksi. Tartolla on paljon mielenkiintoista
tarjottavaa – erilaisia konsertteja ja esityksiä, työpajoja ja paljon muuta. Tarton kulttuurielämä ei lepää edes joulun
aikaan.
Lähtöpäivä 23.12.2019.

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Helsingin Länsisatamaan, jossa maihinnousukorttien jako. Helsingistä
tulevat noutavat maihinnousukortit Länsiterminaali 2 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä alkaen klo
12.15. Myös paluumatkan maihinnousukortit jaetaan jo Helsingissä. Tallink Star lähtee Helsingistä klo 13.30 ja
saapuu Tallinnaan klo 15.30. Mahdollisimman pian laivan saapumisen jälkeen lähtö kohti Tarttoa. Kuljetus
Tarttoon, jossa majoittuminen valittuun hotelliin.
2. matkapäivä
Aamiainen. Aamupäivälle kiertoajelu jouluisessa Tartossa suomenkielisen oppaan johdolla. Kierroksen aikana
käymme mm. Toomemäellä, Raatihuoneen aukiolla, Johanneksen kirkolla ja ihailemme jouluun valmistautunutta
Tarton keskustaa. Loppupäivä aikaa nauttia jouluisesta Tartosta ja seurata kuinka paikalliset valmistautuvat
joulunviettoon. Tarton keskustassa on paljon kaunista katseltavaa. Jouluillallinen Dorpat hotellissa klo 16.00.
London hotellissa majoittuville illallisen aika ilmoitetaan myöhemmin.
3. matkapäivä
Aamiainen. Vapaata aikaa Tartossa. Joulukaupunki Tartolla on paljon mielenkiintoista tarjottava – erilaisia
konsertteja ja esityksiä. Niihin voit tutustua osoitteessa: http://www.visittartu.com/fi/ Raatihuoneentorin ympäristö
on puettu jouluseen asuun. Historiaa henkivä Jaanin kulttuurikortteli on jo itsessään elämys, romanttinen
Toomemäen puistoalue on täynnä nähtävää. Valitse itseäsi kiinnostava tapahtuma tai paikka kaupungilta tai nauti
vaikkapa hotellin tarjoamista palveluista. Hotelli Dorpatin uusi HERB spa tarjoaa mm. luontaishoitoja, hierontaa
sekä kylpylä-, kauneus- ja terveyshoitoja. Suosittelemme hoitojen varaamista ennakkoon, koska paikanpäällä
hoitoja on tarjolla rajoitetusti. Tartossa on useita mukavia ruokapaikkoja, joista on illan hämärtyessä hyvä valita
omaan makuun sopiva ruokailupaikka.
4. matkapäivä
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Klo 08.00 lähdemme paluumatkalle Tallinnaan. Laivaannousu Tallinnassa
päättyy 20 min. ennen laivan lähtöä. Megastar lähtee Tallinnasta klo 13.30 ja saapuu Helsinkiin klo 15.30. Bussit
odottavat Länsiterminaali 2 ulkopuolella, busseille varatulla pysäköintialueella. Bussit siirtyvät tämän
jälkeen Länsiterminaali 1 parkkialueelle, jossa odotetaan tarvittaessa klo 16.00 saapuvalta Europa-laivalta palaavia
matkustajia. Bussikuljetus lähtöpaikkakunnille.
Hintaan sisältyy
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19866
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.

- laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoilla
- kuljetukset kohteessa matkaohjelman mukaan
- majoitus kahden hengen huoneessa
- aamiainen
- jouluillallinen 24.12. (sis. 1 lasi kuohuviiniä) Dorpat hotellissa majoittuvillle
- 3 ruokalajin jouluillallinen London hotellissa majoittuville
- kaupunki kiertoajelu/-kävely suomenkielisen oppaan johdolla
- aamu-uinti Aura Vesipuistossa* Dorpat hotellissa majoittuville
Dorpat ravintola avoinna:
23.12. kello 22 saakka
24.12. kello 22 saakka
25.12. vain a la carte 12.00 - 18.00
Dorpat hotellin Herb Spa hoitokeskus:
23.12 kello 09.00-19.00
24.12. kello 09.00-17.00
25.12. kello 09.00-17.00
*Auran Vesipuisto:
23.12 10.00-17.00
24.12 suljettu
25.12 09.00-22.00
26.12 09.00-22.00
Lisämaksusta
- liittymäkuljetukset satamaan (hinnat Katso hinnat -välilehdellä)
- yhden hengen huone
- 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 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
Tallink Star + Megastar/aikataulu
Menoaikataulu
Helsinki Länsisatama

Lähtöaika

13:30 (Star)

Tallinna D-terminaali

Saapumisaika

15:30 (Star)

Paluuaikataulu
Tallinna D-terminaali

Lähtöaika

13:30 (Megastar)

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=19866
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.

Helsinki Länsisatama

Saapumisaika

15:30 (Megastar)

Majoitus
Hotel Dorpat ***
Hotelli sijaitsee Tarton sydämessä Emajoen rannalla. Hotellissa on 205 huonetta (170 x standard, 30 x superior ja 5 x sviitti).
Erillinen kerros allergikoille ja 5 huonetta liikuntaesteisille. Kaikissa huoneissa on TV, puhelin, Internet-yhteys ja hiustenkuivaaja.
Hotellissa ravintolassa ja aulassa langaton Internet-verkko. Hotellin vieressä pysäköintialue 20 ajoneuvolle.

Soola 6, Tartto

+372 733 71 80

http://www.dorpat.ee/index.php?page=131&

Hotel London ****
Hotelli London sijaitsee Tarton sydämessä, kävelykadun varrella Raatihuoneentorin välittömässä läheisyydessä. Kaupungin
tärkeimmät nähtävyydet ovat hotellin läheisyydessä. Hotellissa on ravintola Polpo, jossa tarjoillaan kansainvälisiä ja virolaisia
ruokia. Edustustasoiset konferenssitilat lisäpalveluineen. Vastaanotto on avoinna ympäri vuorokauden. Hotelli on suunnattu
laatua ja yksityisyyttä arvostaville asiakkaille. Hotelli on avattu 2002 ja remontoitu 2012. Hotellissa on 4 kerrosta ja 60 huonetta.
Hotellissa on savuttomia ja savullisia huoneita. Hotelli Londonin persoonalliset ja tilavat hotellihuoneet on sisustettu
pastellinsävyin ja huoneissa on työpöytä, tallelokero, oma kylpyhuone, ilmastointi, TV, minibaari ja ilmainen WiFi.

Rüütli 9, Tartto

+372 730 5555

https://london.tartuhotels.ee/

Hintatiedot
Lisämaksusta laivaruokailut
Aikuinen
Ateria
Shuttle Buffet

Nuori 12-17 v.

Lapsi 6-11 v.

Ennakkoon

Laivalla

Ennakkoon

Laivalla

Ennakkoon

Laivalla

26 €

28 €

13 €

14 €

9€

10 €

Lasten 0-5 v. ateriat veloituksetta.

Buffet-lounaan (laivavuorot klo 13 alkaen) hintaan sisältyvät ruokajuomat hanasta (olut, viini, vesi, virvokkeet ja
kahvi). Buffet on tarjolla Starilla ja Megastarilla Delight Buffet -ravintolassa.
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 Matka/Pohjolan Turistiauto Oy on täysin vastuussa
koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.
Lisäksi Pohjolan Matka/Pohjolan Turistiauto Oy on hankkinut lainsäädännössä 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=19866
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.

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=19866
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.

