
Päivämatkat Tallinnaan Eckerö Linella! 
-Tallinnassa aikaa noin 7 tuntia- 

 

                       to 7.10.    21.10.    4.11.    18.11.    9.12.     
    la 9.10.   23.10.    6.11.    20.11.   11.12.   18.12.                                
          
Ohjelma  Lähtö oheisen aikataulun mukaan bussilla Helsinkiin, josta Eckerö Linen 
   m/s Finlandia lähtee klo 09:00 ja saapuu Tallinnaan klo 11:15.  
   Tallinnassa bussi  kuljettaa ensin Kochi Aidad -pihapiiriin, jossa ravintola 
   sekä Superalko ja sieltä kuljetus keskustan kautta kauppakeskukseen.  
   Bussikuljetus kauppakeskus-keskusta-satama.  
   Paluumatka Eckerö Linella Tallinnasta Helsinkiin klo 18:30-21:00.  
   Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 

            

Hinnat            to         70 €/ aikuinen       la         80 €/ aikuinen 

   to/la   60 €/ 6-17 v.                 to/la   25 €/ alle 6v. 

         
Hintaan sis. * bussikuljetukset ohjelman mukaan; oma bussi mukana Tallinnassa 
   * laivamatkat kansipaikoin ja kauppakäynnit Tallinnassa 
 
        
Bussiaikataulu   meno     (paluu n.)      
Vammala, la-asema  03:50      (01:50) 
Kiikka, uimahalli   04:05      (01:35) 
Pehula, tori    04:10      (01:30) 
Huittinen, Härkäpakari 04:25      (01:10) 
Vampula,  Op pysäkki      04:40     (00:50) 
Alastaro, R-kioski   04:55     (00:20) 
Hirvikoski, apteekin pysäkki  05:05     (00:10) 
Loimaa, Osuuspankki 05:15     (00:00) 
Ypäjä, Pysäkin paikka  05:30     (23:45) 
Jokioinen, S-marketin piha 05:45     (23:30) 
Autokeidas (tauko)  06:00     (23:15)  
Forssa, tilausajolaituri 06:15     (23:00)  
Karkkila, la-asema           06:55     (22:25)   
Vihti kk, Linjala   07:15      (22:10)  
Nummela, la-asema  07:25     (22:00)   
Hki, Länsisatama (T2)             08:00     (21:30) 
laiva lähtee/saapuu (Hki)   09:00     (21:00)    Palvelumaksu 5 €/lasku. 
 
Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti. 
Maksu ja matkan peruutusehdot kääntöpuolella sekä 
ohjeita ryhmämatkustukseen. 
 
 
Varaukset  Matka-Merilä Oy 
   Säästöpankinkatu 2 C (2.krs) 30100 Forssa   

         puh. 040-5488 350 sekä 0400-280 572 
   e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi 
         www.matka-merila.fi  
 
 
 

Lisämaksusta:  

Lounge/suunta   20  €/ to    25 €/la 

 

Hytti: menopaluu 

B4-hytti            to/ 39 €       la/ 49 € 

A4-hytti            to/ 49 €      la/ 59 € 

 

Ruokailut: 

Meriaamiainen  15 €/ aik.     8 €/ 6–17 v. 

Buffet-ruokailu   30 €/ aik.   15 €/ 6–17 v. 

Riista-buffet 6.10.-16.11.2021 

33 €/aik.    16 € /6-17 v. 

Joulu-buffet 17.11.19-8.1.2022 

33 €/aik.   16  €/6-17 v. 

  

  

http://www.matka-merila.fi/


 
 
Maksu  Matka maksetaan kuukausi ennen lähtöpäivää. 
   Lähempänä lähtöä varatun matkan maksu heti. 
 
Peruutus  Asiakkaaan peruessa matkan noudatamme seuraavia peruutusehtoja: 
   Peruutus 31-14 vrk ennen matkaa kulut 15 €/henkilö. 
   Peruutus 13-0 vrk ennen matkaa kulut 35 €/henkilö. 
   Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. 
   Muista matkustajavakuutus! 
 
   Matka edellyttää vähintään 25 matkustajaa! 
 
 
Ohjeita ryhmämatkustukseen: 
   Ohjeet voimassa 9.8.21 eteenpäin toistaiseksi sekä Viroon että Suomeen saavuttessa. 
   Lähde matkalle terveenä – käytä ruuhkassa maskia – huolehdi käsihygieniasta. 
    
   Sinulla pitää olla päivämatkalle Tallinnaan lähtiessäsi:    

Rokotustodistus, että olet saanut täyden rokotesarjan (2 rokotusta vähintään 14 vrk 
ennen matkapäivää) 
TAI 

Todistus sairastetusta Covid-19 taudista ja parantunut siitä enintään 6 kk ennen 
maahan saapumista  

    TAI 
Todistus sairastetusta Covid-19 taudista ja parantunut siitä (aiemmin kuin 6 kk  

 ennen matka) sekä saanut vähintään yhden rokotteen (vähintään 14 vrk  
 ennen matkaa) 

Digitaalisen Covid-19 todistuksen saa Omakanta-palvelusta. 
 

 
Virossa 9.8.21 alkaen mm. hotellit, ravintolat, museot, kylpylät 

vaativat myös rokotustodistuksen. Myös maksin käyttöä suositellaan. 
 

  Suomen palattaessa   
    Kaikkien matkustajien on täytettävä FINENTRY-kysely (etukäteen netissä 
            täytettävä) tai paluumatkan aikana laivalta saatava henkilötietolomake ja 
            kuljettava sataman terveysneuvontapisteen kautta. 
 
 
    
    Hyvää matkaa! 

 
 


