Tallinnan keskiaikainen vanhakaupunki on aivan erityisen lumoava, kun mukulakivikadut peittyvät lumihuntuun
ja kapeita kujia valaisee romanttisen väräjävä lyhdyn kajo.
Joulukuu tuo juhlan tunnelmaa Tallinnan keskiaikaisiin kirkkoihin, kauppoihin ja tietysti kaduille. Jo
marraskuusta lähtien kohoaa keskellä Raatihuoneentoria suuri vehreä kuusi, jonka tuuheiden oksien alla voi käydä
esittämässä joulutoiveitaan. Tallinnan joulukuusella on aina oma tarinansa kerrottavanaan, sillä joulupuun
kunnian saava kuusi valitaan joka vuosi kilpailun kautta eri puolilla Viroa kasvavien ylväiden havupuiden joukosta.
Kuusi koristellaan ja valaistaan kynttilöin ensimmäisenä adventtina.
Tule ja koe koko talvisen Tallinnan taika!
Hintaan sisältyy:
- bussikuljetus koko matkan ajan alkaen Iisalmi
Mika K. Niskanen Oy:n tilausajobussilla
- laivamatkat kansipaikoin Helsinki – Tallinna – Helsinki,
Eckerö Line Finlandilla
- majoitus 2 yötä Metropol SPA 4* hotellissa 2 hengen
huoneissa
- hotelliaamiaiset
- hotellissa spa osaston käyttö, ilmainen wifi
Lisämaksusta:
- 1 hengen huone lisämaksu 145 Eur / huone
- buffet lounas laivalla 35€ /henkilö
BUSSIAIKATAULU:
Iisalmi linja-autoasema
Lapinlahti Matti ja Liisa
Siilinjärvi matkahuolto
Kuopio linja-autoasema
Kuopio Pitkälahti ABC
Leppävirta Unnukka
Varkaus (paikka tarkentuu lähempänä)

06:30
06:55
07:20
07:45
08:05
08:40
n. 09:05

Laiva-aikataulu:
2.12. Helsinki – Tallinna
15:15 – 17:30
4.12. Tallinna – Helsinki
12:00 – 14:15

Mika K. Niskanen Oy / MatkaSavo
Y-Tunnus: 1547180-9

Ratakatu 6, 74120 Iisalmi
Rekisteritunnus: 4011/03/MjMv

Puh. +358 (0) 40 741 8001
iisalmi@matkasavo.fi
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ALUSTAVA MATKAOHJELMA
Perjantai 2.12.
Lähtö Iisalmen linja-autoasemalta klo 06:30 kohti Helsinkiä, matkalla vaadittavat tauot. Helsingin satamaan
saavuttua, kuljettaja hakee terminaalista maihinnousukortit ja jakaa asiakkaille bussissa, jonka jälkeen siirtyminen
laivaan. Matkatavarat voivat olla bussissa laivamatkojen ajan. Laivamatka Helsingistä Tallinnaan kansipaikoin.
Laivalla mahdollisuus lisämaksulliseen buffet ruokailuun. Bussikuljetus hotellille ja majoittuminen. Ilta vapaata
aikaa Tallinnassa.
Lauantai 3.12.
Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa Tallinnassa tutustuen joulutoriin, tehdä ostoksia tai muuten nauttia
Tallinnasta.
Sunnuntai 4.12.
Aamiainen hotellissa. Kuljettajan ilmoittaman aikataulun mukaan lähtö hotellilta ja siirtyminen satamaan.
Mahdollisuus ostoksiin satamakaupassa. Laivamatka Tallinnasta Helsinkiin kansipaikoin. Matkalaukut voivat olla
bussissa laivamatkojen ajan. Merkitsethän omat matkatavarasi selkeästi vähintään nimellä ja puhelinnumerolla.
Laivalla mahdollisuus lisämaksulliseen ruokailuun. Laivan saavuttua Helsinkiin siirtyminen bussiin, kotimatka
lähtöpaikkakunnille alkaa. Arvioitu paluuaika Iisalmeen puoliltaöin.
Hyvää matkaa!

*************************************************************** ******
Suomen kansalainen tarvitsee Viroon matkustaessaan matkustusasiakirjaksi voimassa olevan passin tai Suomen
viranomaisen myöntämän kuvallisen henkilökortin. Ajokortti ei ole matkustusasiakirja.
Suosittelemme matkavakuutusta ja hankkimaan Kelalta eurooppalaisen sairaanhoitokortin.
Ota matkalle mukaan reseptit. Niillä voit tarvittaessa todistaa tullissa, että sinulla on oikeus kuljettaa
henkilökohtaisia lääkkeitä mukanasi.
MatkaSavon peruutusehtoihin voit tutustua nettisivuiltamme www.matkasavo.fi tai pyytää peruutusehdot
toimistoltamme.

Pidätämme oikeudet muutoksiin,

Mika K. Niskanen Oy

Y-Tunnus: 1547180-9

Rekisteritunnus: 4011/03/MjMv

Kotipaikka Iisalmi

