
 

          Päivä Kotkassa-risteily Helsingistä 

        28.-30.7.21 (ke-pe)! 
 

        Laivojen ja puistojen kaupunki Kotka tunnetaan myös puutalokortteleistaan. 

             Museo Merikeskus Vellamo, joka esittelee suomalaista merenkulkua. 

   Matkalla pääset myös nauttimaan Kotkan Meripäivien toisesta päivästä. 

 
Matkaohjelma: 
27.7. (ke)   Lähtö aikataulun mukaan bussilla Helsingin Katajanokalle, josta 

    Viking m/s Gabriella lähtee klo 16:30. Majoittuminen hytteihin. 

    Viking kesäbuffet nautitaan laivan ruokasalissa klo 17:00-18:30. 

    Menomatkalla viihdyttää Ressu Redford. 

   

28.7. (to)   Meriaamiainen tarjoillaan klo 08:00 alkaen laivan ruokasalissa. 

     Kotkaan saavutaan klo 10:00.  

    Päivä vapaata aikaa Kotkassa… Katso kohta: Maapalvelut! 

    M/s Gabriella lähtee Kotkasta klo 19:00. Laivalla esiintyy Erika Vikman. 

     

29.7. (pe)   Laiva saapuu Helsinkiin klo 12:15. Paluukuljetus lähtöpaikkakunnille. 

 

Matkan hinta  aikuinen 12-17 v. 

    140 €  100 €  B4-hytti, kun neljä aikuista hytissä  

    150 €  120 €  B4-hytti, kun kolme aikuista hytissä  

    175 €  145 €  B4-hytti, kun kaksi aikuista hytissä 

    240 €  210 €  B4-hytti, kun yksi aikuinen hytissä 

 

    165 €  135 €          B2P-hytti, kun aikuista hytissä (kerrosvuoteet) 

    220 €    -  B1P-hytti, kun yksi aikuinen hytissä (kerrosvuoteet) 
     

    155 €  125  A4-hytti, kun neljä aikuista hytissä 

     165 €  135  A4-hytti, kun kolme aikuista hytissä 

    195 €  165  A4-hytti, kun kaksi aikuista hytissä 

    275 €  245  A4-hytti, kun yksi aikuinen hytissä 
 

Lapsen hinta  55 €/ 6-11 v.   25 €/ 0- 6 v. Lasten hinnat ilman omaa vuodepaikkaa.  

 

Hintaan sis.  * bussikuljetukset ohjelman mukaan 

 * risteily valitussa hyttiluokassa koko matkan ajan ja ohjelma laivalla 

 * Viking kesäbuffet sekä meriaamiainen menomatkalla   

 

Lisämaksusta  Viking kesäbuffet    39 €/aik.      14 €/12-17 v.       7 €/6-11 v.        0 €/0-5 v. 

    Brunssi (paluumatka)  22 €/aik.   9 €/12-17 v.      6,50 €/6-11 v.    0 €/0-5 v. 

    

                         Palvelumaksu 5 €/varaus. 

 

 



 

 

 

Tiedoksi   Risteilylle ei myydä yksittäisiä nais- eikä miespaikkoja. 

    Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai EU-henkilötodistus. 

Huom!   Laivayhtiötä varten tarvitaan matkustajan nimi, syntymäaika sekä 

    voimassa olevan passin tai henkilökortin numero viimeistään 14 vrk 

     ennen matkan alkua. Laiva käy menne tullen Tallinnassa – ei maihinnousua. 

     

Matkan maksu  Varausmaksu 50 €/hlö viikon sisällä varauksesta ja loppusumma 28.6.21. 

    Laskun maksamatta jättäminen ei peruuta matkaa - soita peruutus! 

 

Peruutus   Asiakkaan peruessa matkan noudatamme seuraavia erityisehtoja. 

    Peruutus 31-14 vrk ennen matkan alkua: kulut 25 €/henkilö. 

    Peruutus 13-0 vrk ennen matkan alkua: kulut 100 % matkan hinnasta.   

    Ennen matkan alkua tai matkan aikana tapahtuvan sairauden tai tapaturman sat- 

    tuessa, matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksua!  Muista matkavakuutus!    

    Mahdolliset matkustukseen liittyvät erillisrajoitukset huomioidaan matkan 

    ja maksujen osalta! 

     

Bussiaikataulu  lähtö  paikkakunta/pysäkki  paluu noin 

    12:05  Alastaro, R-kioskin pys. 16:05 

    12:15  Hirvikoski, apteekin pys. 15:55 

    12:30  Loimaa, Op pysäkki    15:45 

    12:45  Ypäjä, Pysäkin paikka  15:30 

    13:00  Jokioinen, S-marketin piha 15:15 

    13:15  Autokeidas  (tauko)  15:00     

    13:30  Forssa, tilausajolaituri  14:40 

    14:10  Karkkila, la-asema  14:00 

    14:25  Vihti kk, Linjala     13:40 

    14:40  Nummela, la-asema    13:30           

    15:30  Hki, Olympiaterminaali         12:45 

    16:30  laiva lähtee / saapuu   12:15 

     

    Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 

    Katso laskusta ilmoitettu lähtöpaikka- ja aika. 

    Bussimme kulkee ilmoitettujen pysäkkien kautta vain mikäli 

    niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä. 

 

Varaukset   Matka-Merilä Oy    Säästöpankinkatu 2 (2 krs.) Forssa 

                      puh.  040 – 5488 350 
    e-mail: matkatoimisto@matka-merila.fi  
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