Matka-aika
8.6.2019 - 9.6.2019, 2 pv, lauantai - sunnuntai
Matkapakettien hinnat
Hestia Hotel Susi
Tallink Express
Kalev SPA

Kahden hengen huoneessa
145,00 euroa per henkilö
149,00 euroa per henkilö
158,00 euroa per henkilö

Yhden hengen huoneessa
169,00 euroa per henkilö
189,00 euroa per henkilö
205,00 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 valitussa hotellissa kahden hengen huoneissa mukavuuksin, 1 yö
aamiainen hotellissa
Ottelulippu
kuljettajan majoitus, kuljettajaliput sekä bussin lauttausmaksut
marginaalivero
Lisäpalvelut ja niiden hinnat
bussilisämaksu Imatra-Lappeenranta-Kouvola +10 euroa
sunnuntain 9.6. ottelu Tahko-IPV 18 euroa sisältäen ottelulipun sekä kuljetukset
noutopöytäbrunssi laivalla menomatkalla, aikuinen +20 euroa / 12-17 vuotiaat +9 euroa / 6-11 vuotiaat
+6,5 euroa
Palvelumaksu
10 euroa per varaus/lasku
Bussireitit
Bussireitti 2 alkaen Imatralta
05.00 Imatra, keskusliikenneasema
05.45 Lappeenranta, Peltolan koulu
07.00 Kouvola, matkakeskus
09.30 Helsinki, Katajanokan terminaali
Bussireitti 3 alkaen Riihimäeltä
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
Sunnuntai 9.6.2019

Helsinki - Tallinna
Tallinna - Helsinki

klo 10:30 - 13:00
klo 12:00 - 14:15

M/S Viking XPRS
M/S Finlandia

Matkaohjelma
Lauantai 8.6.2019
09.30
10.30
13.00
14.00
14.30
15:00
17:00

Sunnuntai 9.6.2019
07.00-10.45
10.45
11.00
12.00
14.15

Lähtö erillisen bussiaikataulun mukaisesti kohti Helsinkiä
Lähtöselvitys Helsingissä Katajanokan terminaalilla
M/S Viking XPRS lähtee Tallinnaan
Laiva saapuu Tallinnaan
Majoittuminen hotelliin
Lähtö hotellilta kentälle
Eesti - Suomi maaottelu
IPV - Tahko
Ottelun jälkeen kuljetus hotelleille
Ilta oman ohjelman mukaisesti Tallinnassa

Aamiainen hotellissa
Huoneiden luovutus ja siirtyminen A-terminaalille
Lähtöselvitys Tallinnassa A-terminaalilla
Eckerö Linen M/S Finlandia lähtee Tallinnasta
Laiva saapuu Helsinkiin
Paluukuljetus kotipaikkakunnille tuloreitin mukaisesti.
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Tahko-IPV Pihkalassa su 9.6.19 klo 16:00
HUOM! Tallinnan ottelun lisäksi on mahdollista varata paikka myös sunnuntaina pelattavaan Tahko-IPV otteluun.
Ottelu alkaa klo 16.00 ja sinne suunnataan välittömästi laivan saavuttua Helsinkiin klo 14.15. Hinta sunnuntain
extrapelille on 18 euroa sisältäen ottelulipun ja kuljetukset. Paluukuljetus Kouvolaan, Lappeenrantaan ja Imatralle
heti ottelun jälkeen.
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Hotellitiedot
Hestia Hotel Susi ***
Peterburi tee 48, 11415 Tallinn, Viro
Puhelin +372630 3200
Tarkat hotellitiedot : http://www.susihotel.ee/

Hotelli sijaitsee Suur-Sõjamäen alueella lähellä isoja ostoskeskuksia sekä Tallinnan kansainvälistä lentokenttää.
Vanhaan kaupunkiin on noin 10-15 minuutin ajomatka.
Hotellin huoneet ovat tilavia ja niissä on ilmastointi, tyyliltään klassinen sisustus sekä lämmin värimaailma.
Jokaisessa huoneessa on satelliitti-tv ja oma kylpyhuone hiustenkuivaajalla.Vastaanoton henkilökunta on
käytettävissä ympäri vuorokauden. Paikan päällä oleva kauneushoitola tarjoaa laajan valikoiman hoitoja.
Asiakkaat voivat käyttää kokouspalveluja ja perinteistä saunaa paikan päällä lisämaksusta.
Hotellin ravintola Old Sword on erikoistunut kansainvälisiin ja virolaisiin ruokiin, ja siellä tarjoillaan joka aamu
monipuolinen buffetaamiainen. Juomia voi nauttia Sword-baarissa, jossa on myös biljardipöytä. Hotellissa on
myös on ilmainen WiFi.
Hotellitiedot
Tallink Express Hotel ***
Sadama 9, 10111 Tallinna, Viro
Puhelin : +372 630 0808
Hotellitiedot internetissä : www.tallinkhotels.com/fi/tallink-express-hotel

Hotelli sijaitsee aivan Tallinnan sataman vieressä. Vanhaankaupunkiin ei ole kuitenkaan kuin noin 10 minuutin
kävelymatka.
Hotellissa on 163 viihtyisää huonetta perusmukavuuksilla kuten kylpyhuone suihkulla tai ammeella, TV, ilmainen
Wi-Fi ja puhelin. Hotellissa on lisäksi muun muassa kokoustila, business-nurkkaus, suuri pysäköintialue, lasten
leikkinurkkaus sekä ravintola Tempo.

Käyntiosoitteet
Kauppakatu 14 B 7, 33210 TAMPERE
Saarelantie 2, 62100 LAPUA

Puhelin
+358 64 33 00 00

Sähköposti
info@saarikoski.fi

Internet
www.saarikoski.fi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hotellitiedot
Kylpylähotelli Kalev Spa ****
Osoite : Aia 18, 10111 Tallinna
Puhelin : +372 649 3300
Hotellitiedot internetissä : http://kalevspa.ee/fi

Kalev Spa Hotelli sijaitsee UNESCON maailmanperintökohteisiin kuuluvan Tallinnan vanhan kaupungin
reunalla. Hotellissa on 100 hyvin varusteltua huonetta ja yhdeltä puolelta sitä ympäröi Tallinnan vanhan
kaupungin muinainen muuri ja toiselta Kanuti-puisto suihkulähteineen, leikattuine pensaineen ja leikkikenttineen.
Hotellin asiakkaille on tarjolla palveluja hotellin yhteydessä olevassa liikunta- ja kauneus- ja terveyskeskuksessa
sekä mahdollisuus rentoutua Pohjois-Viron suurimmassa vesipuistossa!
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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