
 

92TEOLL 

Tervetuloa Teollisuusliiton jäsenristeilylle Tallinnaan! 
 
Matkasi Osanottajatodistus toimii matkalippuna. Tarkista varattujen 
tietojen oikeellisuus ja ota välittömästi yhteyttä, mikäli ne eivät vastaa 
sovittua.  
 
Huom. Laivayhtiöllä on oikeus muuttaa varatut 4-hengen hytit 2-
hengen hyteiksi, mikäli niissä majoittuu 1-2 henkilöä tai 2-hengen hytit 
4 vuoteen hyteiksi. 
 
Liityntäkuljetukset kotimaassa: 
Tarkistathan lähtöaikasi ja pysäkkisi osanottajatodistuksesta. Huo-
mioithan, että pikavuorot saattavat lähteä eri pysäkiltä kuin tilausajo-
kuljetukset. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan samalla 
varauksella olevat ja samalta pysäkiltä lähtevät matkustajat samaan 
bussiin. Tarkemmat ohjeet kotimaan liityntäkuljetuksista saat tästä. 
 
Matkaohjelma: 
1.päivä 
Siirtyminen laivaan ja majoittuminen hytteihin. Laiva lähtee Helsingistä 
klo 18:30. Buffet -illallinen tarjoillaan klo 17.45 ja klo 20.15, tarkista 
oikea kattausaika osanottajatodistuksestasi. Risteilyohjelman saatte 
laivalta. Illalla ei ole maihinnousua Tallinnaan.  
 
2.päivä 
Maihinmeno ja laivaan nousu Tallinnassa klo 8:00-12:05 välillä.  
Meriaamiainen on tarjolla 08:00 – 11:00. Laiva lähtee Tallinnasta klo 
12:30. Hytti on käytössä koko risteilyn ajan. Laivalla on mahdollisuus 
lisämaksulliseen ruokailuun.  
 
 
Matkavakuutus: 
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, joka sisältää 
peruutusturvan oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastu-
misen tai kuoleman varalta. Pyydämme tarkistamaan ottamaanne 
vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän vastuunrajoituslausekkeen, joka 
saattaa lisätä matkustajan omavastuuta. Matkavakuutusta kannattaa 
tiedustella omasta vakuutusyhtiöstä.  
 
Matkakohteen turvallisuus: 
Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä 
ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toi-
mittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta 
ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja mm. tarvittavat rokotuk-
set on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sesta, sekä kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.formin.fi ja 
www.thl.fi   
 
Matkatoimisto Matkapojat Oy:n vahingonkorvausvastuu: 
Matkapojat Oy:n vahingonkorvausvastuu perustuu YVE:n 15.kohtaan. 
Lisäksi haluamme erityisesti korostaa, että matkanjärjestäjä ei vastaa 
henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajien omaisuutta kohdan-
neista vahingoista, ellei niiden voida osoittaa tapahtuneen matkatoi-
miston edustajien huolimattomuudesta johtuen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laiva-aikataulu, Europa   
Helsinki (Länsisatama) – Tallinna (D-terminaali)  18:30 – 08:00 
Tallinna (D-terminaali) – Helsinki (Länsisatama)  12:30–16:00 
 

 

Matkaliput / lähtöselvitys: 
Lähtöselvitys on auki klo 15.00 – 18.00. (Huom! Europa lähtee Länsisa-
taman vanhasta terminaalista 1.) Saat osanottajatodistusta tai va-
rauserittelyä vastaan meno- ja paluumatkan maihinnousukortit sekä 
Matkapojista tilatut lisäpalveluliput laivalle. Matkapoikien tilausajolii-
tyntäbusseilla tulevat asiakkaat saavat lippunsa kuljettajalta satamassa. 
Asiakkaat jotka vievät auton laivaan parkkiin risteilyn ajaksi, voivat ajaa 
suoraan autolähtöselvitykseen. Heille ilmoitetaan oma varausnumero 
jota vastaan saa maihinnousukortit. Tarkista ennen laivaan nousua, 
että olet saanut kaikki tilaamasi liput.  
 

 

Lisäpalvelut: 
Kuljetukset: https://www.matkapojat.fi/dokumentit/92TEOLLlkuljetukset.pdf  
Ateriat laivalla: www.tallinksilja.fi 

 

Matka-asiakirjat: 
Jokaisella matkustajalla tulee olla matkalla mukana oma voimassaoleva 
passi tai virallinen EU-henkilökortti.  

 

Ikärajat: 
Tallink Siljan ikäraja tälle risteilylle on 18 vuotta. Tarkemmat tiedot 
ikäsäännöistä osoitteesta: www.tallinksilja.fi   
Matkan varaaja / matkustaja on vastuussa siitä, että tarvittava matkus-
tuslupa on kunnossa. Mikäli lupa puuttuu tai matkustajalla ei ole riittä-
västi ikää, Matkapojat Oy ei vastaa siitä matkustajalle aiheutuvista 
lisäkuluista eikä suorita matkalipuista rahanpalautusta. 
 

 

Päivystys: 
Yllättävissä hätätilanteissa matkan aikana, joihin apua ei saa Matkapo-
jat Oy:n edustajalta (matkanjohtaja/opas/kuljettaja) tai yhteistyö-
kumppaniltamme (esim. laivayhtiön tai hotellin henkilökunta sekä 
kohdemaan viranomaiset), matkustajan on mahdollista soittaa Matka-
pojat Oy:n päivystysnumeroon +358 10 2323 204. Tämä numero on 
tarkoitettu ainoastaan hätätilanteita varten.  
 

 

Matkatavarat: 
Bussien kantavuussääntöjen vuoksi matkustajien matkatavaran ja 
tuliaisten määrä ei saa ylittää 20 kg/henkilö. Matkatavaroihin tulee 
selvästi merkitä yhteystiedot; nimi, puhelinnumero sekä matkan kohde. 
Jokainen asiakas vastaa omista matkatavaroistaan. 

 

Maksuehdot: 
Matkan varausmaksu on 50€ / hlö. Loppusuoritus erääntyy maksetta-
vaksi 15.4. Mikäli matka varataan myöhemmin kuin 15.4., tulee matka 
maksaa kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä. Mikäli matkaa ei ole 
maksettu viimeistään eräpäivänä, matkanjärjestäjällä on oikeus peruut-
taa matka ilman eri ilmoitusta. Laskun maksamatta jättäminen ei tar-
koita peruuttamista, vaan peruutus on tehtävä toimistoomme. 
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Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy, joka on aset-
tanut matkasta valmismatkaliikkeistä asetetun lain (939/2008) 9§:ssä 
tarkoitetun vakuuden Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. 
 

 
 

Tullimääräykset:  
Tutustu tullimääräyksiin internetissä www.tulli.fi tai kysy lisää toimis-
toistamme. 

 
Tallink Silja Club One-kortti: Club One – kortin numero tulee ilmoittaa 
toimistoomme viimeistään 5 vrk ennen matkan alkua. Asiakas vastaa 
itse ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Lisätiedot 
http://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/club-one  
 
Yleistä: 
Aika: Virossa on sama aika kuin Suomessa. 
Alkoholinmyynti: Tallinnan kaupoissa alkoholin myynti klo 10:00-22:00 
Valuutta: Viron rahayksikkö on euro (EUR) 
Kansainvälisillä luottokorteilla (esim. Visa, Visa Electron, Mastercard ja 
Eurocard) voi nostaa rahaa joko pankeista tai pankkiautomaateista ja 
maksaa ostoksia useimmissa liikkeissä. 
 
Erikoisruokavaliot ja toiveet: 
Ilmoita toimistoomme jo varausvaiheessa mahdolliset erikoisruokavali-
ot ja erikoistoiveet. Matkapojat Oy välittää toiveet esim. majoituspaik-
koihin, mutta ei voi taata niiden toteutumista. 
 
Vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat: 
Ilmoita toimistoomme jo varausvaiheessa avustamistarpeesta. Matka-
pojat Oy välittää tiedon kuljetusyhtiöille, jotka vastaavat avustamispal-
velusta. 
 
Matkustajan tekemät muutokset ja peruutukset:  

www.matkapojat.fi/dokumentit/92TEOLLmuutosjaperuutus.pdf 

Matkanjärjestäjän muutos- ja peruutusoikeus: 

Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja sekä Matkapojat Oy:n eri-

tyisehtoja, jotka ovat saatavissa toimistoistamme sekä luettavissa 

kotisivuillamme www.matkapojat.fi.  

Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden perua liityntäbussikuljetus viimeis-
tään 3 vrk ennen matkan alkua ja muuttaa matka alkavaksi satamasta 
ja/tai päättymään satamaan sekä muuttaa liityntäbussikuljetus viim. 3 
vrk ennen matkan alkua tapahtuvaksi muulla tavalla kuin tilausajobus-
silla (esim. junalla tai pikavuorobussilla).  
 
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, matkasarja tai matkaan 
liittyvä lisämaksullinen retki riittämättömän osanottajamäärän vuoksi. 
Peruuttamisesta on risteilymatkojen sekä lisämaksullisten retkien 
osalta ilmoitettava viimeistään 3 vrk ennen matkan alkua.  
Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa 
sovittua matkasuunnitelmaa, matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa 
hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä mat-
kaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan 
luonnetta. 
 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
 
Hyvää matkaa! 
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