
                Joulutorimatka Tallinnaa 1.-2.12.21 (ke-to)!  
                                   -  Sokos Hotelli Viru - 
                      

   Koe Tallinnan joulutorin tunnelmat ja tee jouluostoksia. 

                Käydään Baltijaam-torilla ja Raatihuoneen torin joulumarkkinoilla! 

        Raatihuoneen torilla markkinat on klo 12-19.        
 Matkaohjelma: 
1.12. (ke)  Lähtö bussilla aikataulun mukaan Helsingin Länsisatamaan, josta Eckerö Linen 

 m/s Finlandia lähtee klo 09:00 ja saapuu Tallinnaan klo 11:15. 

                       Kuljetus Baltijaaman torille, jossa katseltavaa/ostettavaa kolmessa kerroksessa. 

                       Myös terndikäs Telliskiven alue on pienen kävelymatkan päässä Baltijaam-torilta. 

                       Siellä on vanhoissa teollisuushalleissa kahviloita, ravintoloita, pieniä putiikkeja,  

                       eestiläisiä käsityöläisiä työssään sekä kirpputori. 

                       Bussikuljetus torin edestä klo 14:30 hotellille. 

                       Majoittuminen Sokos Hotelli Viru klo 15:00. 

 

2.12. (to)       Hotelliaamiainen ja huoneiden luovutus. 

                      Klo 11:30 bussimme noutaa hotellilta ja kuljettaa aluksi Kochi Aidad-pihaan, 

                      josta annetun ostosajan jälkeen kuljetus keskustaan lähelle Vanhaa kaupunkia. 

Raatihuoneen torilla on perinteinen Tallinnan Joulutori ja joulukuusi! 

Torin kojuista voi ostaa pieniä lahjatavaroita ja jouluisia tavaroita, voi maistella 

   jouluglögiä ja muita jouluisia herkkuja 

                      Paluumatka Tallinna-Helsinki Eckerö Linen m/s Fnlandialla klo 18:30-21:00. 

                      Bussikuljetus lähtöpaikkakunnille. 

 

Hinta            130 €/hlö    Sokos Hotelli Viru 2-hengen huoneessa 
  

Hinta sis. * bussikuljetukset ohjelman mukaan; oma bussi mukana koko matkan ajan 

 * laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoin Eckerö Linella 

              * majoitus (1 yö) Sokos Hotelli Viru 2-hengen huoneessa mukavuuksin  

 *aamiainen hotellissa 

 *ohjelmassa mainitut kauppakäynnit   

 

Lisämaksu Laivalla: Meriaamiainen       15 €/ aik.              8 €/ 6-17v.      

                Buffet-juhlapöytä     33 €/ aik.            16 € /6-17 v. 

                Hytti/suunta             29 €/ B-hytti        39 €/ A-hytti 

 Hotellissa: huone yhdelle       35 €/yö 

                     

Tiedoksi  Laivayhtiötä varten tarvitaan matkustajan nimi ja synt.aika (ppkkvv). 

 Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilötodistus. 

 Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 26 matkustajaa. 

  

 Maksu Varausmaksu 50 €/hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 1.11.21 mennessä. 

 Jälkeen 1.11.21 tehdyissä varauksissa matkan maksu heti!  

  

    

 

  



 Asiakkaan peruessa matkansa noudatamme seuraavia maksu-  ja peruutusehtoja: 

  Peruutus:      *31 vrk ennen matkan alkua veloitetaan kuluina 25 €/hlö 

                       *30-14 vrk ennen matkan alkua veloitetaan kuluina 50 €/hlö 

                       *13-0 vrk ennen matkan lakua veloitetaan koko matkan hinta. 

                          Suosittelemme matkavakuutusta sekä sen vakuutuksen yhteyteen peruu- 

                          tusturvan ottamista omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen tehtyänne. 

                          Ennen matkan alkua tai matkan aikana tapahtuvan sairauden tai tapaturman 

                          sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksua. 

      
   Bussiaikataulu  
 lähtö paikkakunta     paluu (noin aika) 
 04:15 Vammala, la-asema      01:00 
 04:30 Kiikka, uimahalla      00:45 
 04:40 Pehula, tori       00:40 

 05:00 Huittinen, Härkäpakari    00:20 
 05:20 Kanteenmaa th,pikav.pys.  00:00 
 05:35 Humppila,lasit.pikav.pys.   23:45  
 06:00 Autokeidas (tauko)      23:25 
 06:15 Forssa, tilausajolaituri      23:10 
 06:55 Karkkila, la-asema      22:30 
 07:15 Vihti kk, Linjala      22:20 
 07:25 Nummela, la-asema      22:10 
 08:00 Helsinki, Länsisatama (T2) 21:30 
 09:00 laiva lähtee/saapuu (Hki) 21:00 
 

 Pysäkillä tulee olla 10 minuuttia ennen lähtöaikaa. Bussi ajaa 
 pysäkkien kautta vain, jos sieltä on ilmoittautunut lähtijöitä. 
 

     

    Varaukset:   
     Matka-Merilä Oy                     Tilausliikenne Pekka Palmgren ky   
     puh. 040-5488 350                                      puh. 0400-631830 
       www.matka-merila.fi        www.tilausliikenne@pekkapalmgren.fi 
         
        

 

                                 

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

