
          Kesäristeily Hankoon 11.6.22 (la) 
                         Eckerö Line m/s Finlandia 
       Laivalla tehdyt ostokset bussin mukana pois laivasta Helsingissä! 
                  
Ohjelma: Lähtö oheisen aikataulun mukaan bussilla Helsinkiin, josta Eckerö Linen 
   m/s Finlandia lähtee klo 09:00. Lisämaksusta brunssi klo 09:00! 
   Laiva käy Tallinnan satamassa (ei maihinnousua), josta jatkaa kohti Hankoa. 
   Hangossa laiva on klo 15:30-19.30.   
             Mahdollisuus osallistua opastetulle kaupunkikiertoajelulle tai – kävelylle (lisämaksu). 
   Paluumatkalla buffet (lisämaksu). Laiva saapuu Helsinkiin klo 23:00. 
HUOM!  Kaikki matkustajat poistuvat Helsingissä bussin mukana laivasta! 
   Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 
 

Hinta   100 €/henkilö            
                                                                  
Hintaan sis. * bussikuljetukset, risteily kansipaikoin ja ohjelma laivalla  
         
Bussiaikataulu   meno     (paluu n.)      
Vammala, la-asema  03:50     (03:45) 
Kiikka, uimahalli   04:05     (03:30) 
Pehula, tori    04:10      (03:25) 
Huittinen, Härkäpakari 04:25     (03:05) 
Alastaro, R-kioski   04:55     (02:20) 
Hirvikoski, apteekin pysäkki  05:05     (02:10) 
Loimaa, Osuuspankki 05:15     (02:00) 
Ypäjä, Pysäkin paikka  05:30     (02:00) 
Jokioinen, S-marketin luota 05:45     (01:45) 
Autokeidas (tauko)  06:00     (01:30)  
Forssa, tilausajolaituri 06:15     (01:15)    
Karkkila, la-asema           06:55     (00:25)   Laivalla:   Kesäterassi 
Vihti kk, Linjala   07:15      (00:10)                              Esiintyy Jiri Nikkinen ja  
Nummela, la-asema  07:25     (24:00)                  hovimuusikko Ilkka 
Hki, Länsisatama (T2)             08:00     (23:30) 
laiva lähtee/saapuu (Hki)   09:00     (23:00)  Toimistomaksu 5 €/varaus. 
 
Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti. 
Matkan maksu viikon sisällä varauksesta. Lähellä lähtöä matkan maksu heti. 
 
Asiakkaan peruessa matkan noudatamme seuraavia erityisehtoja:  
Peruutus 30-14 vrk ennen matkaa: kulut 20 €/henkilö.  
Peruutus 13-0 vrk ennen matkaa: kulut 40 €/henkilö. 
 
 

     Varaukset:   
Matka-Merilä Oy                Tilausliikenne Pekka Palmgren ky   
puh. 040-5488 350                             puh. 0400-631830 
www.matka-merila.fi                   www.tilausliikenne@pekkapalmgren.fi 
        
                          Risteilyn toteutuminen edellyttää vähintään 30 matkustajaa!  
                                 
 
 
 

Lisämaksusta laivalla: 

Brunssi: 22 €/hlö     28 €/hlö sis. piccolopullon 

Lounge: 25 €/hlö  sis. hanaviinit 

Hytti:  käytössä koko matkan ajan 

B4-hytti   49 €        A4-hytti   59 €         

Buffet: 32 €/hlö sis.  olut, puna/valkoviinin 

 

Hangossa:    25 €/hlö  kiertokävely 

(opastetut)  30 €/hlö kiertoajelu bussilla 

 

  

  

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


 

Opastettu bussikierros: Hurmaava rantakaupunki Hanko 

Viihdyttävä ja informatiivinen Hangon kierros bussilla. Ihastellaan merinäkymiä ja 
pitkiä hiekkarantoja sekä kuullaan mm. Hangon historiasta, kylpyläajoista, 
pitsihuviloista ja merkkihenkilöistä. Bussi retkelle starttaa laivan vierestä klo 16.00. 
Retki toteutuu jos vähintään 20 osallistujaa. 

Kesto: noin 1,5 tuntia 

Hinta: 30 €/hlö 

Opastettu kävelykierros: Kylpyläpuiston huvilat kertovat 

Hauska kävelykierros, jolla ihaillaan yli satavuotiaita pitsihuviloita, kuullaan 
tarinoita ne suunnitelleista arkkitehdeista sekä talojen asukkaista ja eläydytään 
tuolloiseen kylpyläelämään. Retki starttaa turisti-infon edestä klo 16.00, sitä ennen 
siirtyminen satamasta laivan vierestä shuttlebussilla keskustaan. Retki toteutuu 
jos vähintään 8 osallistujaa. 

Kesto: noin 1,5 tuntia 

Hinta: 25 €/hlö 

Täältä lisää: 

https://www.eckeroline.fi/matkat/hanko 

 

Varatessasi matkan tee myös retkivaraus! 

 
 

https://www.eckeroline.fi/matkat/hanko

