
TERVETULOA LKK:N JÄRJESTÄMÄLLE PERINTEISELLE VIRKISTYS- JA NÄYTTELYMAT-
KALLE TALLINNAAN 2.– 4.6.2023 
 
Matkaohjelma 
2.6.2023 perjantai 
n. klo 14.00  Bussikuljetus Lahdesta Helsinkiin, lähtöpaikka sovitaan myö-

hemmin 
klo 15.30  Saapuminen Helsinkiin Länsisatamaan, lippujen jako ja siirtymi-
nen laivaan 
klo 16.30  Tallink MyStar lähtee Helsingistä, Länsiterminaali 2 

Lisämaksusta laivalla buffet-ruokailu 
klo 18.30  saapuminen Tallinnaan, D-terminaali 
Laivamatka kansipaikoin, koirat bussissa häkeissään. Tallinnaan saapumisen jälkeen kuljetus D-terminaalista 
hotellille ja majoittuminen. 
 
3.6.2023 lauantai 
Aamiainen hotellissa. Muu päivän ohjelma omien aikataulujenne mukaan. Yhteinen illallinen halukkaille. 
 
4.6.2023 sunnuntai 
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. Omaa ohjelmaanne päivän ajan. 
Kokoontuminen satamassa (D-terminaali) viimeistään 1 tunti ennen laivan lähtöä ja siirtyminen laivaan läh-
töselvityksen auettua. Laivaan pääsy sulkeutuu viimeistään 20min ennen laivan lähtöä. 
klo 19.30  Tallink MyStar lähtee Tallinnasta 

Lisämaksusta laivalla buffet-ruokailu 
klo 21.30  saapuminen Helsinkiin Länsisatamaan 
n. klo 23.30 arvioitu saapuminen Lahteen 
Laivamatka kansipaikoin, koirat bussissa häkeissään. 
Paluumatkan bussikuljetus Lahteen lähtee viimeistään noin puoli tuntia saapumisesta. 
 
Matkan hinnat: Hestia Hotel Europa**** 
185 € / hlö 2-hengen huoneessa jäsenelle,  
135 €/hlö talkooalennuksella jäsenelle ja  
235 €/hlö ei-jäsenen hinta. 
Koirat hotellissa: 40 € / koira, 2 yötä 
yhden hengen huoneen lisämaksu 90 €/hlö 
lisävuodealennus: lapsi 6-12 v -55 €/hlö ja yli 13-vuotiaalle -30 €/hlö 
Bussi mukana alkaen Lahdesta, jonka LKK maksaa. 
 
Matkan hintaan sisältyy: 

• laivamatkat Helsinki – Tallinna – Helsinki kansipaikoin 
• majoitus valitussa hotellissa Hestia Hotel Europassa, 2 yötä, jaetuissa 2-hengen huoneissa  
• aamiainen hotellissa 

• Yhdistys maksaa bussikuljetuksen Lahti-Tallinna-Lahti, sisältäen bussin ja kuljettajan laivamatkat 
Lisämaksusta: 

• ateriat ennakkoon ostettuna Delight Buffet 29 €/hlö (sis. ruokajuomat), 12-17 v 16 €/hlö ja 6-11 v 
13 €/hlö 
 

Majoitus: Hestia Hotel Europa**** Paadi 5, 10151 Tallinna, www.hestiahotels.com/europa/fi/ 
Sijainti: Hestia Hotel Europa sijaitsee Tallinnan sataman, vanhan kaupungin ja keskustan välittömässä lähei-
syydessä, Nautica-ostoskeskusta vastapäätä. 
Yleiset tilat: Hotellissa on hissi, maksullinen parkkihalli, sauna (aamu- sekä tilaussauna), kuntosali, baari, ra-
vintola ja kokousosasto sekä lasten leikkihuone. Huoneet: Tilavissa ja viihtyisissä (20-26 m2) standard-huo-

http://www.hestiahotels.com/europa/fi/


neissa on parivuode tai kaksi erillistä vuodetta. Huoneeseen saatavilla lisävuode. Kaikissa huoneissa ilmas-
tointi, minibaari, hiustenkuivaaja, tallelokero, puhelin ja televisio, maksuton langaton internet-yhteys sekä 
silitysmahdollisuus. Huoneissa wc suihkulla tai kylpyammeella. Kaikki huoneet savuttomia. 
 
Maksu- ja peruutusehdot: 
Ilmoittautumiset 27.4.2023 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja mukaan mahtuu 30 
ensiksi ilmoittautunutta. 27.4.2023 jälkeen tehtävistä peruutuksista menee kuluja. Suosittelemme matkus-
tajavakuutuksen ottamista; jos joutuu perumaan matkan sairauden vuoksi, niin vakuutusyhtiöltä voi saada 
korvausta peruutuskuluista.  
 
Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi tai henkilökortti. Matkatoimisto ei vastaa mahdollisista puutteellis-
ten matka-asiakirjojen takia koituneista kuluista. 
 
Pikaisesti ilmoittautumaan! Mukaan mahtuu 30 henkilöä ja koirapaikkoja on 10 kpl. Koirat matkustavat bus-
sissa laivamatkan ajan. Varaathan koirallesi häkin mukaan.  
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tarja Söderholm, puh. 040-583 1471 tai soderholm.tarja@gmail.com. Ilmoi-
tathan samalla koirasi häkin koon ja lähtijöiden tiedot syntymäaikoineen. 
 
Perinteisesti olemme yhdessä käyneet ruokailemassa kaupungin ulkopuolella tai tutustumassa esim. paikal-
liseen toriin. Jos sinulla on vinkata jokin mielenkiintoinen kohde, kerro siitäkin Tarjalle. 
 
Näyttelymatkailusta kiinnostuneille löytyy tietoa Eestin kennelliiton tapahtumakalenterista ja Eestin Voitta-
janäyttelystä https://kennelliit.ee/sundmus/rahvusvaheline-naitus-eesti-voitja-2023/ 
 
Tallinnassa on nähtävää 
 
Lisää tietoa kaupungin tapahtumista ja nähtävyyksistä: https://visittal-
linn.ee/fin 
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