TERVETULOA LKK:N JÄRJESTÄMÄLLE HOTELLIMATKALLE
TALLINNAAN 1.-3.6.2018
1.6.2018 perjantai
n. klo 16.30 Lähtö Lahdesta
klo 18.15
Saapuminen Helsinkiin Länsisatamaan, lippujen nouto ja laivaan
nousu
klo 19.30
Tallink Star lähtee Helsingistä Länsiterminaalista
klo 21.30
laiva saapuu Tallinnan D-terminaaliin
Lisämaksusta buffet -ruokailu laivalla.
Siirtyminen hotelliin ja majoittuminen
2.6.2018 lauantai
aamiainen hotellissa
Ohjelma oman aikataulun mukaan
Yhteisillallinen halukkaille
3.6.2018 sunnuntai
aamiainen hotellissa
Ohjelma oman aikataulun mukaan
klo 12.00
huoneiden luovutus viimeistään tähän aikaan
klo 18.30
kokoontuminen D-terminaalissa, laivaannousu viimeistään klo 19.00
klo 19.30
Tallink Megastar lähtee Tallinnasta
klo 21.30
Saapuminen Helsinkiin Länsisatamaan
Paluumatkan bussikuljetus lähtee viimeistään puoli tuntia saapumisesta.
Matkan hinta: Viru****
210 €/hlö 2-hengen huoneessa jäsenelle, talkooalennuksella 170 €/hlö ja ei-jäsenen hinta 260 €/hlö.
315 €/hlö 1-hengen huoneessa
130 €/hlö lapsi 16-17-v. lisävuoteella 2 aikuisen kanssa
100 €/hlö lapsi 6-15-v. lisävuoteella 2 aikuisen kanssa
20 €/hlö lapsi alle 6-v lisävuoteella 2 aikuisen kanssa
Matkan hintaan sisältyy:
• laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoin Tallinkin Shuttle -aluksilla
• majoitus Viru hotellissa 2 yötä aamiaisin
• Yhdistys maksaa bussikuljetuksen Lahti-Tallinna-Lahti, sisältäen bussin ja kuljettajan laivamatkat
Lisämaksusta:
• buffet laivalla meno- tai paluumatkalla 25 €/aikuinen sisältäen ruokajuomat
hanasta (viiniä, olutta ja virvokkeita)
• hytit laivamatkojen ajaksi, alk. 30 €/hytti / suunta
• koirat hotellissa 20 €/ koira, 2 yötä (Koirista peritään ainoastaan hotellimaksu.)
• muut huoneluokat tarkistetaan tapauskohtaisesti
Hotelli Original Sokos Hotel Viru****
Osoite: Roseni 13, 10111 Tallinn
Tasokas hotelli, erinomainen sijainti ydinkeskustassa, Vanhankaupungin tuntumassa. Standard-huoneissa
(19-22 m2) on parivuode tai kaksi erillistä vuodetta. Huoneet parkettilattialla. Huoneeseen saatavilla

lisävuode. Kaikissa huoneissa minibaari, hiustenkuivaaja, tallelokero, puhelin ja televisio, maksuton
langaton internet-yhteys sekä silitysmahdollisuus. Kaikki huoneet savuttomia.
https://www.sokoshotels.fi/fi/tallinna/sokos-hotel-viru
Maksu- ja peruutusehdot:
Ilmoittautumiset 27.4.2018 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja mukaan mahtuu 30
ensiksi ilmoittautunutta. 27.4.2018 jälkeen tehtävistä peruutuksista menee kuluja. Suosittelemme
matkustajavakuutuksen ottamista; jos joutuu perumaan matkan sairauden vuoksi, niin vakuutusyhtiöltä voi
saada korvausta peruutuskuluista. Kaikilla matkustajilla tulee olla matkalla mukana joko voimassa oleva
passi tai henkilökortti. Matkatoimisto Matkapojat ei vastaa mahdollisista puutteellisten
matkustusasiakirjojen takia koituneista kuluista.
Pikaisesti ilmoittautumaan! Mukaan mahtuu 30 henkilöä ja koirapaikkoja on 10 kpl. Koirat matkustavat
bussissa laivamatkan ajan. Varaathan koirallesi häkin mukaan.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tarja Söderholm, puh. 040-583 1471 tai tarja.kristiina@luukku.com.
Ilmoitathan samalla koirasi häkin koon ja lähtijöiden tiedot syntymäaikoineen.
Perinteisesti olemme yhdessä käyneet ruokailemassa kaupungin ulkopuolella tai tutustumassa esim.
paikalliseen toriin. Jos sinulla on vinkata jokin mielenkiintoinen kohde, kerro siitäkin Tarjalle.
Näyttelymatkailusta kiinnostuneille löytyy tietoa Eestin kennelliiton tapahtumakalenterista:
http://kennelliit.ee/en/?l ja Eestin Voittajanäyttelystä http://kennelliit.ee/en/estonian-winner/.
”Viron pääkaupunki Tallinna on monille tuttu - mutta silti tuntematon. Viime vuosien aikana Tallinna on
käynyt läpi muodonmuutoksen, joka on uudistanut kaupungin ilmettä ja tarjontaa perusteellisesti. Tämän
päivän Tallinna on kaupunki, jossa yhdistyvät nautittavalla tavalla niin mielenkiintoinen historia kuin
modernin kaupunkielämän mahdollisuudet.”
Lisää tietoa kaupungin tapahtumista ja nähtävyyksistä:
http://www.visittallinn.ee/fin

