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Veljekset Viitala Oy
Ikkeläjärventie 464
61880 Ikkeläjärvi
06-2331102 / veljekset.viitala@ssvnet.fi
www.veljeksetviitala.com

KESÄINEN TALLINNA
07.-09.08.2020 (pe-su)

Ala-Vakkuri - Hakamäki sukuseura ry:n Tallinnan matka

Perjantaina 07.08.2020
Lähtö Pohjanmaalta aamupäivän mittaan. Varmistetaan aikataulu ja reitti lähempänä ajankohtaa. Linja-auto kulkee vaihtoehtoisesti JOKO
reittiä Kurikka – Kauhajoki – Kankaanpää – Pori – Humppila – Forssa – Helsinki TAI Kauhajoki – Kurikka – Seinäjoki – Tampere – Helsinki.
Ajoreitti määräytyy kummanko reitin varrelta on enemmän bussiin nousijoita. Matkan varrella huoltamolounas ja sämpyläkahvit (kaksi
pysähdystä). Laiva M/S Tallink Star lähtee Helsingistä klo 19.30 ja saapuu Tallinnaan klo 21.30. Siirtyminen bussilla hotelliin (Sokos Hotel
Viru). Majoittuminen kahden hengen huoneisiin.
Lauantaina 08.08.2020
Aamiaisen jälkeen klo 10.30 opastettu kaupunkikierros (mm. Aleksanteri Nevskin katedraali, taidemuseo Kumu, Toompea, Kalamaja, kahvit +
pikkusuolainen). Kierros kestää klo 16.30 asti. Yhteinen illallinen hotellilla klo 18.00.
Sunnuntaina 09.08.2020
Aamiainen. Viimeistään klo 12.00 tai yhteisesti ryhmän kanssa sovittuna aikana huoneiden luovuttaminen ja linja-auton pakkaaminen.
Siirtyminen bussilla terminaaliin. Laiva M/S Tallink Megastar lähtee klo 13.30 ja saapuu Helsinkiin klo 15.30. Kotimatkalle, kun kaikki
löytäneet linja-auton pysäköintialueelta.
Hinnat (edellyttävät min. 40 lähtijää)
Pohjanmaalta bussiin nousevat: 315 € / hlö / 2 hengen huoneessa
Tampereelta ( tai Porista) bussiin nousevat: 296 € / hlö / 2 hengen huoneessa ( ei sämpyläkahvia)
Helsingistä ( tai Forssasta) mukaan liittyvät: 275 € / hlö / 2 hengen huoneessa (ei sämpyläkahvia eikä huoltamolounasta)
Hinta sisältää:


kuljetukset 56-paikkaisella turistibussillamme, auto mukana Tallinnassa



1 x kahvi + sämpylä (huoltamo) menomatkalla



1 x huoltamolounas menomatkalla



laivamatkat (meno-paluu) kansipaikoin (TallinkStar)



majoitus Sokos Hotel Viru 2 hengen huoneessa, 2 yötä



2 x aamiainen



opastettu kierrosajelu tutustumiskohteineen paikallisoppaan johdolla lauantaina klo 10.30 -16.30; mm. Kalamaja, Toompea,
Alexander Nevski katedraali, Kumu, iltapäiväkahvit (kahvi + suolapala), Pirita



yhteinen illallinen hotellin Merineitsi-ravintolassa (yhteinen menu). Ruokajuomat lisämaksusta. Muista ilmoittaa ruoka-aineallergiat!

*** Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai kuvallinen henkilökortti!
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Yhteinen illallinen sisältää:Burrata-salaatti Tomaatti-confit’ta, salaatinlehtiä, tryffeliöljyä, leipäpähkinälastuja
Broilerinfileetä Belugalinssejä, paahdettuja kasviksia, paholaisen hilloa, rakuunakastiketta
Tuorejuusto-vaniljavaahtosalaattia ja marjoja Marjoja, mysliä, marenkia, sitruunankuorta

Tiedustelut ja ilmoittautumiset tiistaihin 23.06.2020 mennessä
puhelimitse : 06-2331102 tai
sähköpostilla: veljekset.viitala@ssvnet.fi

HUOM1: Pidätämme oikeuden meistä riippumattomista syistä johtuviin hinnan muutoksiin (esim.
verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset, polttoaineen hinnan rajut korotukset). Pidätämme
myös oikeuden pienimuotoisiin ohjelman muutoksiin.
HUOM2: Velj. Viitala Oy ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajan omaisuutta
kohdanneista vahingoista. Suosittelemme matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus,
ottamista jo matkan varaus vaiheessa peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen
varalta. Joihinkin vakuutuksiin saattaa sisältyä peruutusturvaa koskeva vastuunrajoitus, josta voi
olla seurauksena matkustajan oman vastuun laajentuminen.
Huom3: Pidätämme oikeuden perua matka n. 1 kk ennen matkan alkua, ellei matkalle ole
ilmoittautunut riittävästi lähtijöitä. Tämän matkan toteutuminen edellyttää min. 40 lähtijää.
HUOM4: Matkan maksamatta jättäminen ei ole matkan peruutus. Peruuta matka aina soittamalla
toimistoomme tai lähettämällä sähköpostia.

