20.11.2019

Talventaittajaiset-risteily Helsingistä
Tukholmaan

Esittely
Tervetuloa Talventaittajaiset-risteilylle Viking Linen m/s Mariellalle. Lähde mukaan nauttimaan monipuolisesta
viihteestä ja hakemaan matkatorilta uusimmat vinkit tuleville matkoille! Laivan tähtiesiintyjänä Susanna Heikki &
Voimaorkesteri. Lisäksi laivalla musisoi maailmankuulu sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian.
Lähtöpäivä 28.01.2020.

Matkaohjelma
HUOM! Kaikki ajat Suomen aikaa!
1. matkapäivä
Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus Helsingin Katajanokalle, jossa maihinnousukorttien jako. Helsingistä
tulevat noutavat maihinnousukortit terminaalin 1. kerroksesta Pohjolan Matkan lähtöselvityksestä alkaen klo
16.15.
Klo 17.15 Viking Mariella lähtee Helsingistä. Laivamatka Tukholmaan on täynnä viihdettä ja elämyksiä! Viking
Mariellan lukuisat ravintolat, laajan tuotevalikoiman myymälät ja laivojen viihtyisä tunnelma takaavat
risteilynautinnon kaikille.
Laivan tähtiesiintyjänä Susanna Heikki & Voimaorkesteri. Lisätietoa risteilyn muusta ohjelmasta ja myymälöiden
aukioloajoista löytyy laivan risteilyohjelmasta. Risteilyohjelmia saatavilla laivan infosta.
2. matkapäivä
Viking Mariella saapuu Tukholmaan klo 11.00.
Klo 10.00-12.00 ja 13.00-15.00 Matkatori kokousosastolla, kansi 8. Tutustu matkatoriin itsellesi sopivana
ajankohtana. (Huom! Matkatori suljettu 12.00-13.00 välisenä aikana).
Matkatorilla pääsee tutustumaan Pohjolan Matkan ja yhteistyökumppaneiden laajaan matkatarjontaan ja
uutuusmatkoihin. Luvassa matkatarjouksia ja arpajaiset upeine palkintoineen. Tule tutustumaan!
Klo 14.00 sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian musisoi talventaittajaiskansalle Club Mar
tanssiravintolassa, kansi 7.
Päivän aikana on myös mahdollisuus pienimuotoiseen käyntiin Tukholmassa. Huom! Henkilötodistukset otettava
maihin mukaan.
Klo 15.30-16.15 yhteislaulua reserviläiskuoro Vinosyötön johdolla kokousosaston auditoriossa, kansi 8. Paikalle
mahtuu noin 300 henkilöä.
Klo 17.30 Viking Mariella lähtee Tukholmasta (16.30 paikallista aikaa).
Klo 18.00 sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian musisoi talventaittajaiskansalle Club Mar
tanssiravintolassa, kansi 7.
Klo 19.30 Arvonnan voittajien julkaiseminen Club Mar tanssiravintolassa, kansi 7. Voitot jaetaan bussissa tai
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toimitetaan kotiosoitteeseen. Ilta vapaata aikaa nauttia laivan palveluista.
3. matkapäivä
Mariella saapuu Helsinkiin klo 10.10. Liittymäkuljetuksen ostaneille bussikuljetus lähtöpaikkakunnille.
Hintaan sisältyy
- liittymäkuljetukset
- risteily valitussa hyttiluokassa
- runsas risteilyohjelma
- Matkatori keskiviikkona 29.1.
- bussikuljetukset Tukholmassa
Lisämaksusta:
- ateriat laivalla
- ennakkoon varatut retket
RETKET TUKHOLMASSA (edellyttää varausta ennakkoon)
Opastettu retki Kansallismuseoon 15 € / hlö
Oppaan johdolla tutustutaan äskettäin uudistettuun Kansallismuseoon. Museossa on taidetta 1500-luvulta
1900-luvun alkuun unohtamatta huonekaluja ja design tuotteita. Bussikuljetus satamasta museoon ja
takaisin satamaan sisältyy retken hintaan. Retken kesto n. 2 h. Lähdöt retkille klo 11.30 ja klo 13.45 Suomen
aikaa.
Kiertoajelu Astrid Lindgrenin Tukholma 5 € / hlö
Opastetulla kiertoajelulla tutustutaan rakastetun lastenkirjailijan Astrid Lindgrenin elämään.
Retken kesto n. 2 h. Lähdöt retkille klo 11.30 ja klo 13.45 Suomen aikaa.
Kuljetukset Tukholman keskustaan veloituksetta
Pohjolan Matkan bussit kulkevat satamasta keskustaan klo 11.15-14.00 välisenä aikana ja keskustasta
satamaan klo 12.45-16.00 välisenä aikana.
Tukholmassa keskustan otto- ja jättöpaikka on Operan vieressä Strömgatanilla rannan puolella. Noin 10
minuutin odotusajat satamassa ja keskustassa ovat mahdollisia.
Laivan maissaolon aikana Tukholmassa on mahdollista käydä myös omatoimisesti. Laivassa tulee olla
takaisin viimeistään klo 17.00 (klo 16.00 paikallista aikaa)
Huom!
Ruotsiin matkustavan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.
Ikäraja Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteilyillä joka päivä 20 v.

MAHTAVAT RYHMÄNKERÄÄJÄEDUT
Kerää porukka kasaan ja lähtekää yhdessä risteilylle! Samalla pääset nauttimaan ryhmänkerääjän eduista!
Ryhmänkerääjän etuna, kun ryhmässä on yli 20 matkustajaa
- risteily veloituksetta yhden hengen hytissä
- tervetulotilaisuus ryhmänkerääjälle 28.1.
Lisäksi jos ryhmästäsi vähintään 16 henkilöä varaa aterioita ennakkoon, saa ryhmänkerääjä samat ateriat
veloituksetta
Ryhmänkerääjän etuna, kun ryhmässä on yli 10 matkustajaa
- risteily veloituksetta jaetussa hytissä
- tervetulotilaisuus ryhmänkerääjälle 28.1.
Lisäksi jos ryhmästäsi vähintään 16 henkilöä varaa aterioita ennakkoon, saa ryhmänkerääjä samat ateriat
veloituksetta
Varaathan ryhmällesi paikat omalta Pohjolan Matkan ryhmämyyjältäsi tai sähköpostitse
ryhmat@pohjolanmatka.fi

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 €
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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 (14.11.2019 saakka,
27.12. alkaen)

35 €

13 €

Su-ke -lähdöt

37 €

14 €

7e

To-la -lähdöt

39 €

14 €

7€

7€

Joulubuffet 15.11.-26.12.2019 ja
Pääsiäisbuffet 2.4.-16.4.2020

Alle 6-vuotiaat syövät ilmaiseksi Viking Buffetissa ja meriaamiaisella. Ateriajuomat sisältyvät hintoihin.

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.
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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.
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