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Matka-aika
8.6.2019 - 9.6.2019, 2 pv, lauantai - sunnuntai

Matkapakettien hinnat
Kahden hengen huoneessa Yhden hengen huoneessa

Radisson Standard -class 245,00 euroa per henkilö 295,00 euroa per henkilö
Radisson Superior  -class 260,00 euroa per henkilö 315,00 euroa per henkilö

Matkapakettimme hintaan sisältyvät palvelumme
bussimatkat ensiluokkaisella turistibussilla koko matkan ajan alkaen kotipaikkakunnalta (ryhmällä koko ajan
suomalainen bussi ja kuljettaja)
laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki laivaerittelyn mukaisesti kansipaikoin
majoitus Tallinnassa Radisson BLU Hotel Olümpiassa kahden hengen huoneissa mukavuuksin, 1 yö
aamiainen hotellissa
Ottelulippu VIP-katsomoon
Pääsy VIP-alueelle sis. ohjelman ja tarjoilut
kuljettajan majoitus, kuljettajaliput sekä bussin lauttausmaksut
marginaalivero

Lisämaksusta
noutopöytäbrunssi laivalla menomatkalla, aikuinen +20 euroa / 12-17 vuotiaat +9 euroa / 6-11 vuotiaat
+6,5 euroa

Palvelumaksu
10 euroa per varaus/lasku

Bussireitit
07.45   Riihimäki, matkakeskus
08.10   Hyvinkää, linja-autoasema
08.40   Nurmijärvi, Myllykukko
09.00   Keimola, Neste
09.30   Helsinki, Katajanokan terminaali
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Bussit
Käytämme kaikilla matkoillamme ainoastaan ensiluokkaisia turistibusseja, joiden varustukseen kuuluvat mm.
turvavyö jokaisella matkustajapaikalla, alkolukko, koneellinen kylmäilmastointi, video/audiokeskus, lepoistuimet,
jääkaappi, kahvinkeitin sekä WC. Bussi on Tallinnassa käytössänne ottelukuljetuksiin sekä etukäteen ohjelmaan
sovittuihin joukkueen kuljettamiseen tarvittaviin kohteisiin, kuten esim. käyntiin lentosatamassa tai karting-radalla.
 

Laiva-aikataulut
Lauantai 8.6.2019 Helsinki - Tallinna klo 10:30 - 13:00 M/S Viking XPRS
Sunnuntai 9.6.2019 Tallinna - Helsinki klo 12:00 - 14:15 M/S Finlandia

Matkaohjelma 

Lauantai 8.6.2019
Lähtö erillisen bussiaikataulun mukaisesti kohti Helsinkiä

09.30 Lähtöselvitys Helsingissä Katajanokan terminaalilla
10.30 M/S Viking XPRS lähtee Tallinnaan
11.00 Seminaariluento kokousosastolla kannella 7
13.00 Laiva saapuu Tallinnaan
14.00 Majoittuminen hotelliin
14.30 Lähtö hotellilta kentälle
15:00 Eesti - Suomi maaottelu
17:00 IPV - Tahko
 Ottelun jälkeen kuljetus hotelleille
 Ilta oman ohjelman mukaisesti Tallinnassa
 
Sunnuntai 9.6.2019
07.00-10.45 Aamiainen hotellissa
10.45 Huoneiden luovutus ja siirtyminen A-terminaalille
11.00 Lähtöselvitys Tallinnassa A-terminaalilla
12.00 Eckerö Linen M/S Finlandia lähtee Tallinnasta
14.15 Laiva saapuu Helsinkiin
 Paluukuljetus kotipaikkakunnille tuloreitin mukaisesti.
 

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

VIP-alueen ohjelmasta ja tarjoiluista vastaa IPV, joka tiedottaa näistä tarkemmin
lähempänä matkaa.
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Hotellitiedot
Radisson Blu Hotel Olümpia ****
Liivalaia 33, 10118 Tallinna
Puhelin : +372 631 53 33
Hotellitiedot internetissä : https://www.radissonblu.com/fi/olumpiahotel-tallinn 
 

   
Hotelli sijaitsee lähellä pääkaupungin ostoskatuja ja liikekeskusta. Hotellin 390 tyylikästä ja hyvin varustettua
huonetta tarjoavat korkealuokkaista mukavuutta. Huoneissa on mm. maksuton ja nopea langaton internetyhteys,
minibaari ja ilmastointi.

Huom! Passi ja viisumi
Matkalla Tallinnaan on kaikilla matkustajilla oltava voimassa oleva passi tai kuvallinen EU-henkilökortti. 
Suosittelemme passia.

HUOM! Matkavakuutus
Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista matkalle, koska tilausmatkaa koskevien
peruutusehtojemme mukaan viime hetken peruutuksen tapahtuessa (myös sairastapaukset) peruutusturva on
haettava vakuutuksesta. Päällekkäisten vakuutusten välttämiseksi kannattaa tarkistaa mm. kotivakuutuksen sisältö
ennen erillisen matkavakuutuksen ottamista ja että siinä on myös peruutusturvaosa.

Matkaehdot
Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen matkatoimistoyhdistyksen neuvottelemia yleisiä
matkapakettiehtoja sekä Matkatoimisto Saarikoski Oy:n lisä- ja erityisehtoja. Tällä matkalla käytämme
ryhmämatkojen erityisehtojamme, jotka ovat nähtävillä Internet-osoitteessamme www.saarikoski.fi. Pyydettäessä
lähetämme ne myös postitse.

Teille tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen
teihin sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yrityksemme Matkatoimisto Saarikoski Oy on
täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi yrityksemme on hankkinut
lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksunne ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen
paluukuljetuksenne siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302
mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.

Maksu ja peruutusehdot (erikoismatka)
Matka maksetaan kokonaisuudessaan varausvaiheessa.
Asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa kuluitta matka lääkärintodistusta vastaan 1kk ennen matkaa, minkä jälkeen
kulut ovat tapauskohtaisesti todellisten kulujen mukaiset.

Vakuus ja luottoluokitus
Kuluttajaviraston matkatoimisto Saarikoski Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3485 MjMv, mikä antaa oikeuden
järjestää ja välittää matkoja.
Luottoluokituksemme on AAA Gold eli yrityksemme on ollut AAA-luokiteltu yhtäjaksoisesti yli 5 vuotta.

Tervetuloa Tallinnaan!
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