Elokuinen Saarenmaa 18.-22.8.2019
Aikataulu:
Sunnuntai 18.8.2019
05.00 Lähtö Imatralta – klo 05.30 Lappeenranta
09.00 Lähtöselvitys Helsingissä, Länsiterminaali
10.30 – 13.00 Viking XPRS Helsinki – Tallinna
Matka jatkuu Virtsun satamaan bussilla (ajomatkan kesto n. 2 tuntia).
Virtsusta lauttayhteys (kesto noin puoli tuntia) Saarenmaan Kuivastuun.
Ajomatka Kuivastusta Kuresaareen (n. 1 tunti)
18.00 majoittuminen hotelleihin
Maanantai 19.8.
Tiistai 20.8.
Keskiviikko 21.8.

Omatoimista aikaa
Päiväretki Saarenmaan maaseudulle
Omatoimista aikaa

Torstai 22.8.
Aamiainen ja huoneiden luovutus
klo 11.00 lähtö kotimatkalle
klo 12.45 lautta Kuivastusta Virtsuun
klo 15.30 lähtöselvitys Tallinnassa
klo 17.00 – 19.30 Viking XPRS Tallinna – Helsinki
Kotikulmilla klo 23-24
Matkan hinta:

330,00 € / hlö / kahden hengen huoneessa aamiaisin / Hotelli Arabella
390,00 € / hlö / kahden hengen huoneessa puolihoidolla ja hoitopaketilla /
Grand Rose Spa

Hintaan sisältyy:






bussikuljetus yllä olevan aikataulun mukaan (sama bussi koko matkan ajan)
Helsinki – Tallinna – Helsinki kansipaikoin Viking XPRS
majoitus 2 hengen huoneessa valitsemassanne hotellissa (4 yötä)
opastettu päiväretki Saarenmaan maaseudulle, kesto noin viisi tuntia
suomenkielinen opas mukana koko matkan ajan

Lisämaksusta

ateriat laivalla, etukäteen varattuna:
menomatkalla myöhäinen aamiainen 17,50 €
paluumatkalla buffet-illallinen 26,00 €

Maksu:

Lasku sähköpostiin tai postitse tai verkkolaskuna

Liikenne O. Eteläpää Oy / Torikatu 47, 54800 Savitaipale /

Y-tunnus 1035087-2 / KuVi 3285/00/Mj

Hotelli Arabella
Hotelli sijaitsee Kuressaaren keskustassa, rauhallisella sivukadulla.
Hintaan sisältyy aamiainen.
H1 lisämaksu 100 € (neljä yötä)
Grand Rose Spa
Kylpylähotelli Kuresaaressa
Hintaan sisältyy buffet-päivälliset, kylpylän käyttö ja hoitopaketti
(Hoitopakettiin sisältyy lääkärin vastaanotto ja 6 hoitoa, joista 3 x 20 min hieronta ja kolme
seuraavista: parafiinihoito, parafiinikintaat; suolakammio; helmikylpy yrteillä; vedenalainen
suihkuhieronta; jalkahieronta-amme; paikallinen mutahoito; MedyJet vesihierontavuode;
selkähierontatuoli; inhalaatio; paikallinen valohoito bioptron. Valittavissa myös ultraääni-, sähkö-,
magneetti-, laserhoito, nämä edellyttävät lääkärin konsultaatiota.)
H1 lisämaksu 128 € (neljä yötä)

Tärkeää:





matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai poliisin myöntämä henkilökortti
syntymäajat on ilmoitettava varauksen yhteydessä
suosittelemme riittävän kattavan matkavakuutuksen ottamista
peruuttaminen: kuluton peruuttaminen 28 vrk ennen matkan alkua,
sairastapauksissa lääkärintodistuksella, kulut 20€/hlö sekä matkanjärjestäjälle
aiheutuneet todelliset kulut.

Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja.
Pidätämme oikeuden aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.

Matkaterveisin
Liikenne O. Eteläpää Oy

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
05 416 0075 / tilausajot@liikenneetelapaa.fi / www.liikenneetelapaa.fi

Liikenne O. Eteläpää Oy / Torikatu 47, 54800 Savitaipale /

Y-tunnus 1035087-2 / KuVi 3285/00/Mj

