
                              

HHootteelllliimmaattkkaa  RRaakkvveerreenn  AAqqvvaa  SSppaa--  kkyyllppyylläääänn    

  3300..1100..--22..1111..22002200  ((ppee––ssuu))!!    
 

Matkaohjelma 

1. päivä Lähtö bussilla oheisen aikataulun mukaan Helsinkiin, josta Eckerö Linen  

 m/s Finlandia lähtee klo 09:00. 

 Laiva saapuu Tallinnaan klo 11:15, josta ajomatka (99 km) Rakvereen.     

 Majoittuminen Aqva Spa-hotelliin noin klo 14:00. 

 

2. päivä Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa Rakveressa ja mahdollisuus nauttia 

hotellin spa-osastosta ja vesipuistosta.  

 

3. päivä Aamiainen ja huoneiden luovutus. 

 Klo 08:45 lähtö bussilla Tallinnaan, jossa pieni kauppakäynti (Kochi Aidad). 

 Eckerö Linen m/s Finlandia lähtee klo 12:00 ja saapuu Helsinkiin klo 14:15. 

 Bussikuljetus lähtöpaikkakunnille. 

 

Matkan hinta 260 € / aikuinen       190 € / 6-11 v.        45 €/ alle 6 v. 
 Lapsihinta 6-17 v. edellyttävät majoitusta 2-aikuisen kanssa samassa huoneessa. 

 Alle 6 v. ilman omaa vuodepaikkaa – bussipaikka on! 

 

Hintaan sisältyy * bussikuljetukset ohjelman mukaisesti; oma bussi mukana koko matkan ajan 

 * laivamatkat kansipaikoin Eckerö Linella 

 * majoitus (2 yötä) 2-hengen huoneessa mukavuuksin 

 * vesipuiston, saunakeskuksen ja kuntosalin käyttö hotellissa    

                                          aukioloaikoina  

 * pieni kauppakäynti Tallinnassa 

 

Lisämaksusta Laivalla:      hytti/suunta        29 €/B-hytti      39 €/ A-hytti 

                    aamiainen            15 €/aik.             8 €/ 6-17 v. 

                    Riistapöytä          32 €/aik.          15 €/ 6-17 v. 

 Hotellissa:  huone yhdelle     75 €/ pe–su    

 

Aqva Hotel &  Moderni kylpylähotelli ja vesipuisto Rakveren keskustassa. 

Spa **** Osoite: Parkali 4, Rakvere  Puh. +372 326 0000 

 www.aqvahotels.ee 

 

Matkan maksu Varausmaksu 50 €/hlö viikon sisällä varauksesta ja loppumaksu 15.10.20. 

 

Tiedoksi Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi virallinen EU- henkilökortti.  

 Varauksen yhteydessä tarvitsemme matkustajan nimen ja syntymäajan.  

 Palvelumaksu 5 €/lasku.          Jatkuu kääntöpuolella…        

 

http://www.aqvahotels.ee/


Asiakkaan peruessa  matkansa noudatamme seuraavia maksu- ja peruutusehtoja:     

Peruutus Matkan peruutus yli 30 vrk ennen matkan alkua: kulut 25 €/hlö. 

 Peruutus 30-14 vrk ennen matkan alkua: kulut 100 €/henkilö. 

 Peruutus 13-0 vrk ennen matkan alkua: kulut koko matkan hinta. 

 Suosittelemme matkavakuutuksen sekä vakuutuksen yhteyteen peruutus- 

       turvan ottamista omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen 

 tehtyänne. Ennen matkan alkua tai matkan aikana tapahtuvan sairauden 

 tai tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksua. 

 

 

Aikataulu lähtöajat     paikkakunta/pysäkki  paluuajat(noin aikoja) 

           05:05     Hirvikoski, apteekin pys.  17:40 

   05:15          Loimaa, Osuuspankki  17:30 

   05:30          Ypäjä, Pysäkin paikka  17:15 

   05:45          Jokioinen, S-Marketin piha 17:00   

   06:00     Autokeidas    16:45 

   06:15          Forssa, tilausajolaituri  16:30 

   06:40          Karkkila, la-asema              15:50 

   07:00          Vihti kk, Linjala   15:25 

   07:10          Nummela, la-asema  15:15 

   08:00          Hki, Länsisatama (T2)           n. 14:45 

   09:00          laiva lähtee/saapuu (Hki)   14:15 

   11:15          laiva saapuu/lähtee (Tal)  12:00 
 

 

 Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa.  

 Katso laskusta ilmoitettu lähtöpaikkakunta. Bussimme kulkee ohjelmassa 

 mainittujen pysäkkien kautta vain mikäli niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä. 

 

 

Varaukset  Matka-Merilä Oy 

 Säästöpankinkatu 2, 2. krs, 30100 Forssa        

 puh. 040- 5488 350 tai 0400-280 572 (1.10. alkaen)       

 e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi  
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