Tervetuloa mukaan upealle, laadukkaalle
matkallemme Caravan-messuille ja Viroon!
la – su 24. – 25.9.2022 (2 PV)

Hotel Tallink City
Hinta 149€/hlö 2hh :ssa
(1 hh lisähinta 40 €)

MESSUMATKA LAHTEEN
ja yöksi TALLINNAAN
Lauantai 24.9.2022
klo 05:30 Siilinjärvi, linja-autoasema
klo 05:40 Vuorela (Joensuun rampin pysäkki)
klo 06:00 Kuopio Matkakeskus, laituri 9
kahvitauko Siiskosen kotileipomolla
Lahden Messukeskus klo 10 – 13:30
CARAVAN MESSUT
Klo 15:15 Länsiterminaali (Tallink MyStar 16:30 - 18:30 uusi laiva!)
Majoittuminen hotelliin kaupungin keskustassa,
Hotel Tallink City.
Sunnuntai 25.9.2022
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Klo 11:00 lähtö hotellilta
ostoksille. Siirtyminen satamaan ja laivamatka Tallinkilla klo 13:30 –
15:30 (MyStar). Kotimatkalla 2 pysähdystä (omakustanne ruoka- ja
kahvitauot).
Matkan maksaminen
Matkatoimiston laskulla. Peruutusehdot toimitetaan lähtijöille
laskutuksen yhteydessä tai pyydettäessä.
Bussireitti
Siilinjärvi – Kuopio – Leppävirta – Varkaus Mikkeli - Helsinki

Hinta sisältää:
 Bussimatkat em. ohjelman
mukaan Kuopion Tila-Auton
upealla bussilla. Bussi mukana!
• Majoitukset hotellissa (1 yö)
 Aamiaiset (1)
 Laivamatkat kansipaikoin

•

Hintaan ei sisälly:
matkustajavakuutus
• laivaruokailut

Ilmoittautumiset ja
lisätiedot:
Jaanan Matkat
neuvonenjaana129@gmail.com
044 – 564 0129
www.jaananmatkat.fi
ILMOITTAUTUMISET
13.8.2022 MENNESSÄ!

Ryhmänkerääjänä ja matkanjohtajana toimii Jaanan Matkat.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matka-Mainio Oy ja matkaa tehdään Kuopion Tila-Auto Oy:n bussilla.
Oma bussi mukana koko matkan ajan.
Matkan toteutuminen edellyttää kolmeakymmentä lähtijää.

YLEISIÄ MATKAOHJEITA:
Matka-asiakirjat
Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilötodistus (ajokortti/Kela-kortti eivät kelpaa). Turvatoimena
on hyvä olla kopio passin kuvasivusta. Laivayhtiölle tarvitaan syntymäaika. Rokotustodistus oltava!
Matkavakuutus
Matkavakuutusta suositellaan. Matkatavaroille voi ottaa lisäksi oman vakuutuksensa.
Matkapaperit Matkan aikana tarvittavat paperit (laivaliput, ym.) jaetaan matkan aikana.
Korona

Matkatoimisto seuraa hallituksen, THL:n, ulkoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamia
ohjeistuksia korovirustilanteesta ja pyrkii noudattamaan heiltä tulevien ohjeiden täytäntöönpanoa.
Tämän hetkinen tieto https://www.visitestonia.com/fi/miksi-juuri-viro/covid-19-ja-matkustus-viroon

Matkustusasiakirjat (eli Suomessa myönnetty passi tai henkilöllisyystodistus) voidaan tarkistaa saapujilta
pistokokein. Rajavartioilla on oikeus käännyttää hengitystieoireelliset ja kuumeilevat henkilöt takaisin
tulomaahan rajalta.

Matkatoimistomme vastaa mielellään kaikkiin matkaa koskeviin kysymyksiin!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
JAANAN MATKAT
neuvonenjaana129@gmail.com

Matkan vastuullinen järjestäjä:
MATKA-MAINIO OY
henna@matkamainio.fi

