Rautalankaristeily m/s Viking Grace
11.-12.9.21 (la-su)
Lähtö ja paluu

Matkan hinta

Bussikuljetus aikataulun mukaan Turkuun, josta laiva lähtee klo 20:55.
Turkuun saavutaan klo 19.50, josta paluukuljetus lähtöpaikkakunnille.

45 €/ aik.
50 €/ aik.
55 €/ aik.
68 €/ aik.

Inside Four, kun neljä aikuista hytissä
Inside Four, kun kolme aikuista hytissä
Inside Four, kun kaksi aikuista hytissä
Inside Four, kun yksi aikuinen hytissä

60 €/aik.

Piccolo Two, hytti yhdelle

50 €/ aik.
55 €/ aik.
60 €/ aik.
78 €/ aik.

Seaside Four, kun neljä aikuista hytissä
Seaside Four, kun kolme aikuista hytissä
Seaside Four, kun kaksi aikuista hytissä
Seaside Four, kun yksi aikuinen hytissä

85 €/ aik.
125 €/ aik.

Seaside Double, kun kaksi aikuista hytissä (parivuode)
Seaside Double, kun yksi aikuinen hytissä

Hintaan sis.

* bussikuljetukset, miniristeily hyttiluokan mukaan ja ohjelma laivalla

Lisämaksusta

Buffet-päivällinen
34 € / aik.
13 € /12-17 v.
Meriaamiainen
12 € / aik.
8 € /12-17 v.
Erikoisaamiainen
18 € / aik.
11 € /12-17 v.
Buffet-lounas
34 € / aik.
13 € /12-17 v.
Nämä ateriahinnat voimassa vain etukäteen ostettaessa.

7 € / 6-11 v.
4 € / 6-11 v.
7 € / 6-11 v.
7 € / 6-11 v.

Bussiaikataulu
Tammela, koulukeskus
Forssa, tilausajolaituri
Jokioinen, S-Market
Ypäjä, pysäkin paikka
Turku, satama
Laiva lähtee/saapuu

lähtö (paluu)
18:00 (22:15)
18:15 (22:00)
18:30 (21:45)
18:45 (21:15)
19:55 (20:15)
20:55 (19:50)

Paikkoja rajoitetusti – varaa omasi heti!
Otamme bussiin max 30 henkilöä!
Toimistomaksu 5 €/lasku.

Tiedoksi

Ota matkalle mukaan kuvallinen henkilökorttisi.
Matkalle ei myydä erillisiä nais- eikä miespaikkoja.
Matkan toteutuminen edellyttää 26 matkustajaa.

Asiakkaan peruessa matkan noudatamme seuraavia maksu- ja peruutusehtoja:
Matkan maksu

Matka maksetaan 11.8.21 mennessä.
Lähempänä matkaa varatun matkan maksu heti.

Peruutus

Ennen 11.8.21 tehdyt peruutukset kuluitta.
Peruutus ajalla 11.8.-25.8.21; kulut 20 €/henkilö.
Peruutus 26.8.-11.9.21; kulut koko matkan hinta.
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja.
Muista matkustajavakuutus!

Varaukset

Matka-Merilä Oy
puh. 040-5488 350 tai 0400-280 572
Säästöpankinkatu 2 (2. krs)
30100 Forssa
e-mail:matkatoimisto@matka-merila.fi

Viihtyisää matkaa!

