
    Matka suosituille Türin kukkamarkkinoille 

  15.-16.5.20 (pe-la) 
 

Matkaohjelma: 
15.5. (pe) Lähtö oheisen aikataulun mukaan bussilla Helsinkiin, josta Tallink Siljan  

  m/s Europa lähtee klo 18:30. Majoittuminen hytteihin ja ilta vapaa. 

 

16.5. (la) Aamiainen laivan ruokasalissa klo 07:00-08:00. 

  Maihinnousu alkaa klo 08:00 (matkatavarat mukaan hytistä) ja klo 08:30 bussi 

  lähtee satamasta kohti Türia. (Ajoaika n. 1 tunti 30 min.). 

 

Türi lillelaat -kukkamarkkinoilla on näytteillä ja myynnissä kaikkea   

puutarhanhoitoon liittyvää; kukkia, koristekasveja ja työvälineitä. Käsityöläisillä 

on   näytöksiä ja myös heiltä voi tehdä ostoksia. 

Kukkamarkkinoilla ollaan n. klo 10.00-15.00.    

 

Paluumatka Tallinnaan, jossa pieni kauppakäynti (Superalko).   

Laivamatka Eckerö Linella Helsinki-Tallinna klo 18:30-21:00.    

Bussikuljetus lähtöpaikkakunnille.      

 

Hinta/aik. 153 €/ aik. B4-hytti, kun kaksi aikuista hytissä 

158 €/ aik. B2-yhden hengen hytissä (kerrosvuode) 

 

168 €/ aik. A4-hytissä, kun kaksi aikuista hytissä 

208 €/ aik. A2-yhden hengen hytissä 

 
Hinnat sis. * bussikuljetukset aikataulun mukaan; bussi mukana koko matkan ajan 

  * laivamatkat Tallink Siljalla meno hyttipaikoin (yö laivassa) ja paluu  

     Eckerö Linella kansipaikoin 

* aamiainen laivalla  

* sisäänpääsymaksu kukkamarkkinoilla 

* pieni kauppakäynti Tallinnassa 

 

Lisämaksusta  Eckerö Line (paluumatka)        29 €/B-hytti   39 €/ A-hytti 

              Buffet-ruokailu   30 €/aik.  15 €/6-17 v. 

 

Huom!  Hinnoista -5 €/hlö, jos hyttissä (B4 tai A4) kolme tai neljä aikuista (menomatka)! 

 

Maksu  Matka maksetaan kuukausi ennen lähtöpäivää ja mikäli varaus tehdään 

  30-0 vrk ennen lähtöpäivää, matkan maksu heti. 

  

Tiedoksi Matkalle mukaan voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti.   

Laivayhtiötä varten tarvitsemme matkustajien nimet ja synt.ajat (ppkkvv). 

 

Tiedoksi Matkalle ei myydä yksittäisiä nais- eikä miespaikkoja. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli matkalle on alle 25 lähtijää. 

Türin kukkamarkkinoilla käy maksuvälineenä vain käteinen. 

       Jatkuu kääntöpuolella… 



Toimistomaksu 5 €/lasku!     

 

Peruutus Asiakkaan peruessa matkan noudatamme seuraavia erityisehtoja: 

  Matkan peruutus 31–14 vrk ennen matkan alkua, kulut 25,-/henkilö. 

  Matkan peruutus 13- 0 vrk ennen matkan alkua, kulut 100 % matkan hinnasta. 

  Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. Muista matkustajavakuutus. 

  Laskun maksamatta jättäminen ei peruuta matkaa: soita peruutus! 

 

      

Aikataulu  lähtö  paikkakunta    paluu (noin)  

 13:35   Huittinen, Härkäpakari 01:15 

 13:50             Vampula, Op                             00:55 

 14:00  Alastaro, R-kioski  00:25 

 14:10  Hirvikoski, Apteekin pys. 00:15 

 14:20  Loimaa, Osuuspankki 00:05 

 14:35  Ypäjä, Pysäkin paikka  23:50 

 14:50   Jokioinen, S-market piha  23:35   

 15:05  Autokeidas (tauko)  23:20   

 15:20   Forssa, tilausajolaituri 23:05   

 16:00   Karkkila, la-asema   22:25  

 16:20   Vihti kk, Linjala  22:10   

 16:30   Nummela, la-asema   22:00   

 17:30   Helsinki, Länsisatama    n. 21:30           

 18:30   laiva lähtee/saapuu    21:00  

 

 

  Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. Katso laskusta  

  ilmoittamasi lähtöpaikkakunta ja pysäkki. Bussimme kulkee mainittujen   

   paikkakuntien/ pysäkkien kautta vain, mikäli niiltä on ilmoittautunut lähtijöitä. 

 

 

Varaukset Matka-Merilä Oy    

  Kartanonkatu 4 

  30100 Forssa 

  puh. 020 7890 460 tai 040-5488 350 
  e-mail:matkatoimisto@matka-merila.fi 

  www.matka-merila.fi   

             


