
 Risteilyt Tallinnaan m/s Silja Europalla 

    la-su  6.-7.11., 20.-21.11.,  4.-5.12.21 
 
Matkaohjelma:  
1. pv.   Lähtö oheisen aikataulun mukaan Helsinkiin Länsiterminaaliin (T1),  
   josta Tallink Siljan m/s Europa lähtee klo 18:30. Majoittuminen hytteihin. 
   Esiintyjät laivalla ilmoitetaan myöhemmin. 
  
2. pv.   Maissa oloaika Tallinnassa klo 08:00-12:00. 
   Bussimme on Kochi Aidad-pihassa (Lootsi 10-1) klo 08:30-11:00. 
   Laiva lähtee Tallinnasta klo 12:30 ja saapuu Helsinkiin klo 16:00. 
   Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 

  
Matkan hinta  70 €/aik. B4-luokka, kun neljä aikuista hytissä 
   80 €/aik. B4-luokka, kun kolme aikuista hytissä 

   90 €/aik. B4-luokka, kun kaksi aikuista hytissä 
   135 €/aik. B4-luokka, kun yksi aikuinen hytissä 
 
   70 €/aik. B2P-luokka,kun kaksi aikuista hytissä (kerrosvuoteet) 
   85 €/aik. B2P-luokka, kun yksi aikuinen hytissä (kerrosvuoteet)  
    
   85 €/aik. A4-luokka, kun neljä aikuista hytissä  
             95 €/aik.        A4-luokka, kun kolme aikuinen hytissä 
   115 €/aik. A4-luokka, kun kaksi aikuista hytissä 
   175 €/aik. A4-luokka, kun yksi aikuinen hytissä   
 
Lapsen hinta  35 €/ 6-11 v.   25 €/alle 6 v.     ilman omaa vuodepaikkaa. 
   Lapsi omalla vuodepaikalla maksaa aikuisen hinnan. 
   Ilman omaa vuodepaikkaa, vain yksi alle 12-vuotias lapsi/hytti. 
  

Hintaan sisältyy * bussikuljetukset ohjelman mukaan; oma bussi Tallinnassa mukana 

   * pieni kauppakäynti Kochi Aidad-pihapiirissä    
   * risteily Tallink Siljallan m/s Europalla valitussa hyttiluokassa  

        
Lisämaksusta  Illallisbuffet    34 €/aik. 16 €/12-17 v.  11 €/6-11 v.     0 €/alle 6v. 
   Meriaamiainen   13 €/aik.   8 €/12-17 v.   5 €/6-11 v.   0 €/alle 6v. 
   Lounasbuffet    26 €/aik. 14 €/12-17 v.    9 €/6-11 v.     0 €/alle 6v. 
 
Tiedoksi   Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti.  

   Laivayhtiötä varten tarvitaan matkustajan nimi sekä syntymäaika.  

   Matkan maksu kolme viikkoa ennen lähtöpäivää. 
      
Bussiaikataulu   14:30 Loimaa, Osuuspankki  19:30 
   14:45 Ypäjä, Pysäkin Paikka  19:15 
   15:00 Jokioinen, SEO   19:00 
   15:30 Forssa, tilausajolaituri  18:30   

   16:10 Karkkila, la-asema  17:50 

   16:25 Vihti kk, pikavuoropys. 17:40 

   16:45 Nummela, la-asema  17:25 

   17:30 Hki, Länsisatama       n. 16:30 

   18:30 laiva lähtee/saapuu  16:00 (paluu) 

 

Varaukset  Matka-Merilä Oy    Toimistomaksu 5 €/varaus. 
   Puh. 040-5488 350 

Säästöpankinkatu 2 C (2. kerros), 30100 Forssa          
E-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi      www.matka-merila.fi  

 

mailto:matkatoimisto@matka-merila.fi


Peruutus  Asiakkaaan peruessa matkan noudatamme seuraavia peruutusehtoja: 
   Peruutus 31-14 vrk ennen matkaa kulut 25 €/henkilö. 
   Peruutus 13-0 vrk ennen matkaa kulut koko matkan hinta. 
   Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. 
   Muista matkustajavakuutus!  
 
 
  Ohjeita ryhmämatkustukseen: 
  Ohjeet voimassa 9.8.21 eteenpäin toistaiseksi sekä Viroon että Suomeen   
  saavuttessa. 
  Lähde matkalle terveenä – käytä ruuhkassa maskia – huolehdi käsihygieniasta. 
    
  Jos menet maihin  Tallinnassa, sinulla pitää olla:   
  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. 
 
Huom!  Risteilyn ilman maihinmenoa Tallinnassa, voit tehdä ilman  
  rokostutodistusta!  
 
 
  Virossa 9.8.21 alkaen mm. hotellit, ravintolat, museot, kylpylätvaativat 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. 
 
 
 Viranomaismääräyksä voi seurata Ulkoministeriön, Rajavartiolaitoksen sekä 
    Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta! 
 

 

 


