
         

 

 

 

 

 

 
 

 
Kuopion Tila-Auto Oy & Matka-Mainio Oy 
 

su – ke  19. – 22.6.2022 (4 PV) 

KESÄMATKA LATVIAN RIIKAAN 

Sunnuntai 19.6.2022 
Lähtö bussilla Helsinkiin. Saapuminen Länsisatamaan (term. 2) klo 
12.15. Laivamatka Helsinki – Tallinna 13:30 – 15:30 Tallink. Matka 
jatkuu n. viidessä tunnissa Riikaan. Majoittuminen Hestia hotel 
Jugend. 

Maanantai 20.6.2022  
Aamiainen hotellissa. Maanantaina tehdään suomeksi opastettu Riian 
kiertoajelu. Osa kierroksesta tehdään omalla bussillamme ja osa 
kävellen. Vanhan kaupungin pikkukujat, sekä uudemman kaupungin 
Art Nouveau-tyylin kaupunginosa tasapainottavat toinen toisiaan.  

Tiistai 21.6.2022  
Aamiainen hotellissa. Omaa aikaa nauttia upeasta, kesäisestä Riiasta. 

Keskiviikko 22.6.2022  
Aamiainen hotellissa. Paluu Tallinnaan ja matkalla ostospysähdys 
rajakaupassa. Tallink Star lähtee D-terminaalista 16:30 ja saapuu 
Länsisatamaan 18:30. Paluu lähtöpaikkakunnille. 
 

 

Matkan maksaminen 
Matkatoimiston laskulla. Peruutusehdot toimitetaan lähtijöille 
laskutuksen yhteydessä tai pyydettäessä. 

 

Bussireitti 
Siilinjärvi – Kuopio – Leppävirta – Varkaus -  
Mikkeli - Helsinki 

 

 

 

 
 
 

Hinta 290 €/hlö 2hh :ssa 
(1 hh lisähinta 84€) 

 
Hinta sisältää: 

 Bussimatkat em. ohjelman mukaan 
Kuopion Tila-Auton upealla 

bussilla. Bussi mukana! 

• Majoitukset hotellissa (3 yötä) 

 Aamiaiset (3) 

 Laivamatkat kansipaikoin 

 Kiertoajelu Riiassa 

 
 

Hintaan ei sisälly: 

• matkustajavakuutus 

• laivaruokailut 

 
 

ILMOITTAUTUMISET 
15.5.2022 mennessä!  
Ilmoittautumislomake 

 
 

Lisätiedot & ilmoittautumiset: 
Kuopion Tila-Auto Oy 

tommi.suhonen@tila-auto.com 
044 – 705 2900 

 
Matkan vastuullinen järjestäjä: 

Matka-Mainio Oy 
henna.oikarinen@matkamainio.fi 

 
 
 

 

 

 
 

http://www.matkamainio.fi/
https://www.jaananmatkat.fi/tulevia-matkoja/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e_vFMDzzUEWIMoSX9sw2XEx0AUEsffdNhIrYSfrsBVlUM1RWSUNQNzhGTkpaUDk0MExMMDBVWUFZNi4u
mailto:tommi.suhonen@tila-auto.com
mailto:henna.oikarinen@matkamainio.fi
https://www.tila-auto.com/


 
 
 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matka-Mainio Oy  
ja matkaa tehdään Kuopion Tila-Auto Oy:n bussilla.  
Oma bussi mukana koko matkan ajan. 
Matkan toteutuminen edellyttää kahtakymmentä lähtijää. 
 
 

 

YLEISIÄ MATKAOHJEITA: 
 
 

Matkan maksaminen: Loppusuoritus kuukausi ennen matkaa laskun mukaan.   
Peruutusehdot toimitetaan lähtijöille laskutuksen yhteydessä, ne saa halutessaan myös  
matkatoimistolta kysymällä. 
 
Jokainen matkalainen on velvollinen tarkastamaan oman matkustajavakuutuksensa, myös koronaa ajatellen. 
Matkatoimisto suosittelee hankkimaan matkustajavakuutuksen matkan maksamisen yhteydessä.  
 
Laivaruokailut etukäteisvaraukselle 27 €/aik/suunta sis. ruokajuomina oluen ja viinit.  
 
Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilötodistus (ajokortti/Kela-kortti eivät kelpaa).  
Koronaohjeistus ajankohtaisen mukaan. Olettamus, että rokotepassi vaaditaan.  
Laivayhtiölle tarvitaan syntymäaika (ppkkvv).  
 
Matkan aikana tarvittavat paperit (laivaliput, ym.) jaetaan matkan aikana.  

 
 
 
 
Matkatoimistomme vastaa mielellään kaikkiin matkaa koskeviin kysymyksiin! 
 
Matkan vastuullinen järjestäjä: 
Matka-Mainio Oy 
henna@matkamainio.fi 
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:   
KUOPION TILA-AUTO OY    
tommi.suhonen@tila-auto.com              
044 – 705 2900 
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Jaanan Matkat    
neuvonenjaana129@gmail.com              
044 – 564 0129 
www.jaananmatkat.fi 

 

 

 

http://www.matkamainio.fi/
https://www.tila-auto.com/
https://www.jaananmatkat.fi/tulevia-matkoja/
mailto:henna@matkamainio.fi

