
Jouluristeily Turusta m/s Viking Gracella   

24.-25.12.22 (la-su)! 
 
Matkaohjelma:  
24.12.(la)  Lähtö bussilla Tammela, Koulukeskuksen piha klo 10:30, 
   Forssa tilausajolaituri klo 10:45 ja Jokioinen SEO klo 11:00,  
   Ypäjä, Pysäkin paikka klo 11:15 ja Loimaa Op pysäkki klo 11:30 
    Turkuun, josta m/s Viking Grace lähtee klo 14:00.  
   Majoittuminen hytteihin.  

Joulupöytä ruokajuomineen nautitaan laivan ruokasalissa klo 18:00 
Aurora-buffetravintolassa. 
 

Laivalla esiintyy  Artisti: Arto Nuotio           Tanssiorkesteri: Petri Forsman trio 
   Houseband: Perpetuum     Joulupukki vierailee myös laivalla! 

 
25.12.(su)  Jouluaamun aamiainen tarjoillaan klo 08:00-11:00  
   laivan kaikissa ravintoloissa! 
   Juhlabuffet ruokajuomineen nautitaan klo 16:30 (Buffet Aurora). 
   Laiva saapuu Turkuun klo 19:00, josta paluukuljetus lähtöpaikkakunnille.  
  

Matkan hinta  235 €/aik.   Inside Four-luokka, kun kaksi aikuista hytissä 

   170 €/12-17 v. Inside-Four-luokka, kun kaksi aikuista hytissä  

    

   255 €/aik.   Seaside Four-luokka, kun kaksi aikuista hytissä 

   185 €/12-17 v. Seaside Four-luokka, kun kaksi aikuista hytissä  

 

   275 €/aik. Seaside Double-luokka (parivuode), kun kaksi aikuista hytissä 

 

   240 €/aik.  Inside Piccolo Two- hytti yhdelle  
 

Lapsen hinta         90 €/ 6-11 v.  30 €/ alle 6 v.  

   Lasten hinnat kahden aikuisen kanssa samassa hytissä! 
  
Hintaan sisältyy * bussikuljetukset ohjelman mukaan ja ohjelma laivalla 
   * jouluristeily Turusta Tukholmaan valitussa hyttiluokassa 
   * ateriapaketti: Joulupöytä ruokajuomineen, aamiainen sekä 
                            Juhlabuffet ruokajuomineen 
 
Lisämaksusta  Hytti yhdelle: 45 €/Inside Four   55 €/Seaside Four  80 €/Seaside Double 
 
Tiedoksi   Matkalle mukaan kuvallinen henkilökortti. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli matkalle on alle 20 lähtijää. 
 
Maksu   Varausmaksu 50 €/hlö viikon sisällä varauksesta ja loppumaksu 24.11.22. 
      
 

Varaukset  Matka-Merilä Oy 

Säästöpankinkatu 2 C (2. krs), 30100 Forssa 

Puh. 040-5488 350 tai 0400-280572 
E-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi 

www.matka-merila.fi  
 

 

mailto:matkatoimisto@matka-merila.fi


Peruutusehdot Asiakkaan peruessa matkan noudatamme seuraavia 

   erityisehtoja: 

Peruutus  - ennen 24.11.22 perutun risteilyn peruutuskulut 20 €/henkilö 

   - 25.11.-9.12.22 perutun risteilyn peruutuskulut 40 €/henkilö 

   - jälkeen 9.12.21 tehdyissä peruutuksissa peruutuskulut koko 

     matkan hinta. 

    Ennen matkan alkua tai matkan aikana tapahtuvan sairauden tai 

     tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksua. 

    Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista sekä vakuutuksen 

    yhteyteen peruutusturvan ottamista omasta vakuutusyhtiöstä 

    heti matkavarauksen tehtyänne. 

 

 

 

   Tervetuloa Jouluristeilylle m/s Viking Gracelle! 

 
 

    

 

   

     


