OOPPERA- JA KÄSITYÖMATKA TALLINNAAN 1.-3.10.2019
Ohjelma

(Pienet muutokset, joista ilmoitetaan osallistujille erikseen, ovat mahdollisia)
Tiistai 1.10. Lähtön klo 6.15 Raisiosta (Keon pysäkki) ja klo 6.30 Turusta
tuomiokirkkoaukiolta. Bussissa pre order -mahdollisuus.
klo 10.30 M/S Viking Express lähtee Katajanokalta
klo 10.15 aamiaisbuffet sen varanneille
klo 13.00 saapuminen Tallinnaan A-terminaaliin, kuljetus hotelliin Park Inn by
Radisson Central Tallinn, huoneet klo 15 alkaen
Iltapäivään suunnitteilla retki, josta tietoa myöhemmin.

Keskiviikko 2.10
Aamiainen hotellissa
Kädentaitajille:
- klo 11.00 tutustumiskohde Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliit,
osoite Pikk 22 (tähän voivat muutkin osallistua ilmoittamalla siitä Seijalle)
- Lounastauko
- klo 14.00 Mosaiikkikurssi Örrekesen työpajat, Örrekese Meisterkoda,
osoite Kuninga 1
Kohteisiin mennään kävellen
Muille: vapaata ja iltapäivällä mahdollisesti ohjelmaa matkanjohtajan johdolla
Kaikille:
klo 18.00 ooppera Tsaarin morsian (lippu sisältyy matkan hintaan), Estoniateatteri (lippujen jaosta sovitaan matkalla)
Torstai 3.10.
Aamiainen hotellissa
klo 12.00 huoneiden luovutus
klo 15.30 oltava terminaalin parkkipaikalla bussissa noutamassa
paluulippua. Samalla voi tuoda tavaroita bussiin.
klo 16.00 A-terminaaliin, portit sulkeutuvat klo 16.30
klo 17.00 buffet laivalla sen varanneille
klo 17.00 M/S Viking lähtee A-terminaalista
klo 19.30 saapuminen Helsinkiin Katajanokalle
Pre Order - tilauksen tehneet matkustajat poistuvat laivasta bussin kyydissä
autokannen kautta. Pre Order -bussit poistuvat laivasta viimeisenä n. 10 min laivan
satamaan saapumisen jälkeen.

Bussikuljetus lähtee Katajanokalta, sen jälkeen, kun kaikki matkustajat ovat bussin
kyydissä. Kuljetus ryhmän omaan käyttöön varatulla tilausajobussilla,
paluukuljetus Turkuun.
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302
tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja
koskevia EU-oikeuksia. Matkapojat Oy on täysin vastuussa koko matkapaketin
asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Matkapojat Oy on hankkinut
lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy
matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee
maksukyvytön.
Kehotamme ryhmässä matkustavia matkustajia hankkimaan jo
matkavarausta tehtäessä riittävän kattavan peruutusturvan sisältävän
matkavakuutuksen.
Matkalle tarvitaan voimassa oleva passi tai EU henkilökortti.
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Tämän tarjouksen mukaisten matkapalveluiden osalta vastuullinen
matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. Matkasta on annettu vakuus Suomen Kilpailuja kuluttajavirastolle. Matkapojat Oy vastaa ainoastaan varaamistaan palveluista.

