17.-18.6.2019 RISTEILY TALLINNAAN VIKING LINEN
XPRS:LLÄ JA KÄYNTI LATVIAN RAJAN
SUPERALKOSSA JA ALKO 1000 -LIIKKEISSÄ
Latvian rajan alkoholiliikkeissä ovat mm. vodkat ja oluet noin 30 % edullisemmat
kuin Viron alkoholiliikkeissä johtuen erilaisesta verotuksesta ja mm. olut- siiderija longdrinkjuomien tölkkeihin ei tule panttimaksua, mikä jo itsessään tekee
tuotteiden hinnat Viron hintoja edullisemmiksi.
BUSSIN AJOREITTI AIKATAULUINEEN JA OHJELMA:
17.6.2019 MAANANTAI:
17.30 MARTTILA – 17.45 VASKION SALE – 18.00 HALIKON KIRJASTO
– 18.10 SALON TORI – 18.40 KIVIHOVI – 19.00 ABC LOHJA
20.00 – 20.15 Katajanokka, matkalippujen nouto ja jako bussissa sekä majoittuminen
ennalta varattuihin hytteihin ( hyttiluokat: B2P, B2 ja A2 )
21.15
VIKING LINEN XPRS lähtee kohti Tallinnaa, laivan viihdeohjelma alkaa
ja ravintolat avautuvat

18.6.2019 TIISTAI:
06.15-07.00
07.00-07.10
07.15-07.20
09.00-09.30
10.45-12.30
13.30-14.15
16.00-17.00
17.20-17.30
18.00
20.15
22.15-22.45

Aamiaiskattaus Bistro Buffeessa, laivan 8 kannella, + 11 € (ei sisälly hintaan)
Hyttien luovutus ja siirtyminen matkatavaroiden kanssa terminaalin edessä
odottavaan omaan bussiin
Lähtö kohti Latvian rajaa ja ostoskohteitamme
Halinga keskuksessa tauko, noin 20 - 30 min
Latvian rajan SuperAlko ja Alko 1000 -liikkeet, ostosaikaa noin 45 min / liike
Viiking Spa-kylpylässä keittolounas noutopöydästä (sisältyy matkan hintaan)
Saapuminen Tallinnaan ja hetki ostosaikaa Nautica ostoskeskuksessa, jonka
jälkeen ajo satamaan
Matkustajat ja bussi laivaan omia reittejään, ovet suljetaan klo 17.40
VIKING LINEN XPRS lähtee kohti Helsinkiä
Päivälliskattaus Bistro Buffeessa, laivan 8. kannella, á 26 € (ei sisälly hintaan)
Saapuminen Helsinkiin ja lähtö kohti kotiseutua
Saapuminen Salon seudulle

MATKAN HINTAVAIHTOEHDOT HYTTILUOKAN MUKAAN:
B2P-SISÄHYTTI:
B2-SISÄHYTTI:
A2-ULKOHYTTI:

hinta 89 € / henkilö kun 2 henkilöä hytissä, 2 hyttiä
hinta 96 € / henkilö kun 2 henkilöä hytissä, 6 hyttiä
hinta 99 € / henkilö kun 2 henkilöä hytissä, 9 hyttiä

B2P-SISÄHYTTI:

hinta 106 € / henkilö kun 1 henkilö hytissä,

2 hyttiä

B2P-sisähytissä vuoteet ovat päällekkäin
B2-sisähytissä ja A2-ulkohytissä vuoteet ovat alavuoteita
HUOM! MATKALLE OTETAAN VAIN MAX. 30 HENKILÖÄ!!!
MATKAVARAUKSEN YHTEYDESSÄ VARATTAVISSA LISÄHINTAAN:
Aamaiainen menomatkan aamulle 6.15 kattaukseen, á 11 €
Päivällinen paluumatkalle 18.00 kattaukseen, sisältäen ruokajuomat hanasta, á 26 €
MATKAN HINTA SISÄLTÄÄ:
- bussikuljetus ja oma bussi mukana matkalla
- menolaivamatkalla hytti oman valinnan mukaan M/S Viking XPRS:llä
- ostoskohteet Latvian rajan SuperAlko ja Alko 1000 liikkeet
- keittolounas noutopöydästä paluumatkalla Pärnussa, Viiking Spassa
- paluulaivamatka kansipaikoin M/S Viking XPRS:llä
Lasku matkasta jaetaan bussissa paluumatkan aikana, eräpäivän ollessa 20.6.2019.
MATKALLE ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT:
Ilmoittautumiset 16.5. mennessä Rauli Koskelle joko numeroon 044-3092937 tai
sähköpostilla osoitteeseen suursalonmatkapalvelu@gmail.com
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voi vielä kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja ja
onko laivalla mahdollisesti vielä hyttejä vapaana.

Matkalla tarvitaan joko voimassaoleva passi tai poliisin myöntämä henkilökortti!
Ostoksia varten tulee olla mukana laukkuja ja kasseja, jotta ostokset saadaan
katseilta piiloon, jolloin ostokset saa omalla vastuulla jättää paluulaivamatkan ajaksi
bussin tavaratilaan. Myös oluet, siiderit ja lonkerot tulee olla kasseissa ja laukuissa.
Ostosmäärä noin 8 – 9 laatikkoa / 65 – 75 kg / matkustaja.
Matka toteutuu, mikäli matkalle on vähintään 16 ilmoittautunutta!

SUUR-SALON MATKAPALVELU
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Vastuullinen matkanjärjestäjä Suur-Salon Matkapalvelu, 388/16/Mj

