
Hotellimatkalle Tukholmaan
16. - 19.3.2023 (to-su (4pv))

TUKHOLMA
SCANDIC GRAND CENTRAL

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Kuopion Tila-Auto Oy
www.tila-auto.com
info@tila.auto.com
044 - 705 2900

 ALK. 345 €



To 16.3.      Ajo Helsinkiin. Saapuminen Olympiaterminaalille klo 15:30. Lähtöselvitys ja siirtyminen 
                   Silja Serenade laivaa. Majoittuminen hytteihin. 
                   Risteilyohjelmaa. Buffet-ruokailut lisämaksusta.           

Pe 17.3.       Meriaamiainen laivalla. Klo 10.00 laiva saapuu Tukholmaan, hyttien luovutus ja siirtyminen 
                   satamaan. Suomea puhuva opas on vastassa satamassa, josta alkaa Tukholman kiertoajelu. 
                   Kierroksella nähdään kattava kierros kaupungista, trendikästä Södermalmin kaupunginosaa, 
                   vanhakaupunki kuninkaanlinnoineen, sekä ostoskeskusta Östermalmia. 

                   Kierros päättyy Djurgårdenille, josta löytyy vierailukohteita jokaiseen makuun: 
                   Esim.  Vaasa -laiva museo, Nordiska museet, Abba -museo, yms. 
                   Mahdollisuus myös jäädä ostoksille keskustaan. Kuljetus Djurgåden – ostosalue – hotelli. 
                   
                   Klo 15.00 majoittuminen aivan kaupungin ytimessä olevaan upeaan 
                   Scandic Grand Central hotelliin.

La 18.3.     Aamiainen hotellissa. Aamupäivästä vapaata aikaa kaupungilla. Klo 12.00 huoneiden luovutus
                  ja matkatavaroiden pakkaus bussiin. Vaihtoehtoisesti voi jäädä keskustaan (ostoksia, museoita, 
                  näyttelyitä yms) tai lähteä bussilla yhteen Pohjoismaiden suurimmista ostoskeskuksista 
                  (Mall of Scandinavia).
                  Kuljetus keskusta - ostoskeskus - Värtanin satama, jonne saapuminen klo 15.45. Lähtöselvitys ja 
                  siirtyminen Silja Symphony laivaan. 
                  Risteilyohjelmaa. Buffet-ruokailut lisämaksusta.
 
Su 19.3.    Meriaamiainen laivalla. 
                 Klo 10.30 saapuminen Helsinkiin, jonka jälkeen paluu bussilla lähtöpaikoille. 



Bussimatkat em. ohjelman mukaan. Oma bussi mukana Tukholmassa.
Laivamatkat Helsinki - Tukholma - Helsinki valitussa 2hh hytissä
Alennus B3/Prom3:ssa 30 €/henkilö, B4/Prom4:ssa 50 €/henkilö
Alennus A3:ssa 38 €/henkilö, A4:ssa 54 €/henkilö

Majoitus valitussa hotellissa ja huonetyypissä
Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu B-luokassa: 160 €/3 yötä)
Meriaamiainen laivalla (2) sekä Scandic -aamiainen hotellissa (1)
Tukholman opastettu kiertoajelu (3h)

matkustajavakuutus (suositellaan kaikille)
muut laivaruokailut
pääsymaksut Tukholmassa

Hinta:       345 €/hlö    B2:ssa (yläkansi sisähytti) tai Prom2:ssa (yläkansi ikkuna kävelykadulle)
                  355 €/hlö   A2:ssa (yläkannen ikkunallinen hytti, ikkuna merinäkymällä)

Hintaan sisältyy:

 
Hintaan ei sisälly: 

Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus. Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia.

Laivaruokailut - varaamalla risteilyllesi ateriat ennakkoon varmistat pöytävarauksen ja säästät selvää rahaa. 
Illalliskupongit käyvät osamaksuna arvostaan kaikissa laivan ruokaravintoloissa (Captains Grill, Tavolata, Happy Lobster) ja
aamiaiskupongin voit käyttää myös laivan kahvilassa.

Buffet-illallinen     45 €/suunta/aik.              kun varaat ruokailun vain menoon tai paluuseen
Buffet-illallinen     41,50 €/suunta/aik.        kun varaat ruokailun meno-paluuna (yht. 83 €/aik)

Buffet-illallinen sisältää ruokajuomat: olut, viini, mehu ja virvoitusjuomat hanasta (myös alkoholiton viini ja olut).



Matkanjohtajana toimii
Jaanan Matkat
neuvonenjaana129@gmail.com         
044 – 564 0129
www.jaananmatkat.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä on
Matka-Mainio Oy / Henna Oikarinen
henna@matkamainio.fi
017 - 4633 666

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

Matkaa tehdään Kuopion Tila-Auto Oy:n
upealla turistibussilla 
ja oma bussi mukana koko matkan ajan.
www.tila-auto.com
info@tila.auto.com
044 - 705 2900

http://www.jaananmatkat.fi/
mailto:henna.oikarinen@matkamainio.fi

