
 

Joulu on tulossa- Oletko valmis? 

 

  

Jouluinen viihderisteily Hki- 

Maarianhamina-Tallinna 2-4.12.2022. 
 
Vieraile aidoilla joulumarkkinoilla, jotka tuoksuineen ja makuineen tuovat mieleen 
tuulahduksen vanhanajan joulumuistoja. 
 
JOULUN TUNNELMAA AHVENANMAAN + TALLINNAN JOULUTOREILLA  
RISTEILLEN M/S GABRIELLALLA 2.- 4.12.2022 (PE-SU)  
 
2018 uudistettu m/s Gabriella on ottanut paikkansa Itämeren upeimpana viihderisteilijänä, 
parasta viihdettä on luvassa tälläkin risteilyllä! Lähde mukaan, 2 iltaa itämeren parasta 
viihdettä, samalla voit kiireettömästi suorittaa jouluostokset! (oikeudet muutoksiin 
pidätetään)  
 
Aikataulu: m/s Gabriella  
2.12. Helsinki 16.30 - 3.12. Maarianhamina 10.00  
3.12. Maarianhamina 16.00 – 4.12 Tallinna 09.00–12.30 – Helsinki 15.15  
 
Liitäntäkuljetus Helsinkiin, reitti ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.  
Maihinnousu Maarianhaminassa alkaa klo 10.00 ja maissa on hyvää aikaa tutustua joulun 
odotukseen ahvenanmaalaisittain, jo perinteeksi muodostuneet Maarianhaminan 
joulumarkkinat järjestetään torilla ja Sjökvarteret-merikorttelissa. Suomalainen bussi on 
mukana Maarianhaminassa.  
Markkinoiden aikana torille johtava Torggatan muuttuu kävelykaduksi ja markkina-
alueeksi. Toripöytien valikoimiin kuuluu kaikkea aitoon jouluun kuuluvaa kuten 
joulukransseja, leivonnaisia, käsitöitä, koruja, koristeita, joulukarkkeja, hunajaa, lihaa, 
kalaa ja paljon muita joulunajan herkkuja. Kävelyetäisyydellä markkinoista on useita 
kodikkaita kahviloita, joihin voi pistäytyä kahville lämmittelemään ja nauttimaan 
rauhallisesta tunnelmasta markkinakierroksen päätteeksi.  
Opastetulla kierroksella nähdään Ahvenanmaan tärkeimmät nähtävyydet: Bomarsundin 
linnoituksen vaikuttavat rauniot, restauroitu keskiaikainen Kastelholman linna, Jan 
Karlsgården -ulkoilmamuseo. Suomenkielinen opas.   
 



 
Seuraavana aamuna saavutaan muutamaksi tunniksi Tallinnaan, jonka vanhakaupunki 
juhlavaloineen on itsessään kuin pieni joulumaailma. Tältä risteilyltä löydät joulumielen ja 
persoonallisia lahjoja läheisillesi! Tallinnassa maissa käyntimahdollisuus klo 09.00–12.00 
välisenä aikana omatoimisesti. (bussi ei aja ulos laivasta)  
 
Hinta euroa / hlö hinnat edellyttää vähintään 25 matkustajaa  
A lk 2 henkeä hytissä 172,- hytti 2–4:lle      hinta sis. meriaamiaisen 3 ja 4.12. 
B lk 2 henkeä hytissä  168,- hytti 2–4:lle      hinta sis. meriaamiaisen 3 ja 4.12. 
B2T 2 henkeä hytissä  172,-  hytti kahdelle  hinta sis. meriaamiaisen 3 ja 4.12. 
 
Hintaan sisältyy:  

- Bussikuljetus Jaala- Kuusankoski - Kouvola – Elimäki – Helsinki meno/paluu, bussi 
mukana Maarianhaminassa, jossa myös maissa, bussi ei aja ulos Tallinnassa 
laivasta.  

- Risteily valitussa hyttiluokassa täyttöasteen mukaan, hytti käytössä matkan ajan 

- Meriaamiainen mennen tullen buffet ravintolassa 

- Suomenkielinen opas kiertoajelulla Maarianhaminassa  

- Marginaalivero 
 

Lisämaksusta: 

- Buffetillallinen laivalla, sis. ruokajuomat hanoista; 39,- /suunta  
- Matkavakuutus, suosittelemme peruutusturvan sisältävää matkavakuutusta       
- Mahdollinen polttoainelisämaksu  

 
Hyvä tietää: 
- matkalla tarvitaan passi tai Eu-henkilökortti, passin tai henkilökortin numero tulee 
ilmoittaa matkavarauksen yhteydessä (koskee myös lapsimatkustajia) 
- syntymäajat ilmoitettava varauksen yhteydessä 
   
Turvallisuusohjeita: 
- sairaana ei voi osallistua matkalle 
- suosittelemme hyvää käsihygieniaa matkalla (bussin etuovella ja WC:ssä käsidesiä) 
- maskin käyttö suositusten mukaan  
- pidetään aina liikkuessa hyvät turvavälit ja vältetään tungokseen menemistä. 
 
Suosittelemme hankkimaan matkustajavakuutuksen jo matkavarauksen yhteydessä, 
joka kattaa vähintään sairastumisesta ja tapaturmasta aiheutuneet hoitokulut ja 
sisältää kattavan peruutusturvan.  
Hintasitoumus Tarjouksemme hinnat perustuvat tarjouksen päiväyspäivänä voimassa 

oleviin hintatietoihin. Mikäli näissä tapahtuu muutoksia, pidätämme oikeuden vastaaviin 

hinnanmuutoksiin. Varauduttava polttoainelisämaksuihin.   

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 21.10 mennessä Pentti Keinänen 
puh. 0440257470, tai s-posti: elakeliitto.jaala@gmail.com. 
Paikkoja on varattu 25 hengelle, lisäpaikat mahdollisia. 
 
 
 
 



 
 
 
Vakuus  
Kuluttajaviraston matkatoimisto Kouvolan 
Matkatoimisto Oy:lle myöntämä vakuusnumero 
on 3209/00 MjMv, mikä antaa oikeuden järjestää 
ja välittää matkoja.  
 
Maksu- ja peruutusehdot:  
 - Lääkärintodistus ei muuta peruutusehtoja!    
  
Matka on matkapaketti, johon noudatetaan yleisiä 
matkapakettiehtoja ja Kouvolan Matkatoimiston 
opastettujen ryhmämatkojen erityisehtoja, jotka 
löytyvät internet-sivuiltamme: 

https://www.kouvolanmatkatoimisto.fi/yritys/ehdot/lentaeen-tehtaevien-ryhmaematkojen-
erikoisehdot/ 
Teille tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 
matkapaketti. Näin ollen siihen sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-
oikeuksia. Kouvolan Matkatoimisto Oy On täysin vastuussa koko matkapaketin 
asianmukaisesta toteuttamisesta.  
Lisäksi Kouvolan Matkatoimisto Oy on hankkinut suojan palauttaakseen suorittamanne 
maksut ja turvatakseen paluukuljetuksen siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. 
Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista kohdasta  
https://www.kouvolanmatkatoimisto.fi/yritys/ehdot/yleiset-matkapakettiehdot/ 
 
Asiaa hoitaa Sinikka Laukas 040 543 1017, sinikka.laukas@kouvolanmatkatoimisto.fi. 
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