
PUUTARHAMATKA TALLINNAAN 
 
La 14. - su 15.5.2022  

Matkanjohtaja Seija Somerpalo 

Matkaohjelma:  

Lauantai 14.5. 

klo 5.45. Lähtö tuomiokirkkoaukiolta, 
Vesman bussilla, joka on mukanamme 
myös Tallinnassa. 

n. klo 7.45. Saapuminen Helsingin 
Länsisataman T2 terminaaliin. 

klo 9.00. M/S Finlandia lähtee, kevyt aamiainen 
kokousaulassa.  

Sonja Lumpeen kaksi luentoa  
”Puutarha kukoistamaan - puutarhurin parhaat vinkit 
ja niksit” sekä ”Kasvata itse maailman makeimmat 
tomaatit”.  

klo 11.15 M/S Finlandia saapuu Tallinnan A-
terminaaliin. 

• Oppaan johdolla puutarhaohjelmaa Tallinnassa:  

• Kasvitieteellinen puutarha, jossa asiantuntijat 
vastaavat kysymyksiin.  

• Tutustuminen omakotitalon puutarhaan, Viron 
dendrologian seuran puutarhaan ja vierailu 
Viimsin (tai Mähen) taimitarhassa.  

• Päivän aikana keittolounas jälkiruokineen.  

• Opastus päättyy Metropol-hotelliin. 

• Majoittuminen, jonka yhteydessä hotelli saattaa 
periä panttimaksun tai luottokorttitiedot 
minibaariostoksia varten. Pantin saa takaisin 
ulos kirjauduttaessa. 

Sunnuntai 15.5. 

Aamiainen hotellissa. 

klo 12.00 Huoneiden luovutus, matkalaukut bussiin, 
jonka jälkeen halukkaille lyhyt ostoskierros Tallinnassa 
bussilla.  
Iltapäivällä vapaa-aikaa Tallinnassa 

klo 16.00 - 17.30  Bussi terminaalin parkkipaikalla 
lastausta ja paluulippujen jakoa varten. 

klo 17.30 Bussin ajettava laivaan. 

klo 18.30 M/S Finlandia lähtee Tallinnan A-terminaalista. 
MATKUSTAJIEN OLTAVA TERMINAALISSA VIIMEISTÄÄN KLO 18.00. 

klo 21.00  Laiva saapuu Helsinkiin 

 



 

MATKAN HINTA: 269 €/hlö, kun 2 aikuista huoneessa, 313 €/hlö, kun 1 aikuinen 

huoneessa Tarjouksen edellyttämä minimimatkustajamäärä 26 matkustajaa.  

Buffet illallinen laivalla lisämaksusta 32,00 €. 

 

Matkan hintaan sisältyy: 

• bussikuljetus ryhmänne käyttöön varatulla tilausajobussilla Turku-Helsinki meno paluu, 
bussi mukana Tallinnassa 

• meno paluu laivamatka kansipaikoin Finlandia laivalla 

• menomatkalla kevyt aamiainen kokousaulassa 

• Sonja Lumpeen 2 luentoa menomatkalla laivalla 

• 1 yön majoitus Metropol -hotellissa, standard -luokan huoneissa 

• aamiainen hotellissa 

• suomenkielisen oppaan palvelut Tallinnassa tarjouksen mukaisella puutarhakierroksella 

• keittolounas Paat ravintolassa, myös kuljettajalle (keitto, vesi, kahvi ja jälkiruoka) 

• pääsylippu kasvitieteelliseen puutarhaan, pääsymaksu muihin puutarhakohteisiin 

 

Ilmoittautuminen ja maksut 

Ilmoittautumiset osoitteella  seija.somerpalo@gmail.com viimeistään pe 11.3.  

Ilmoita syntymäaikasi, huonetoverisi, mahdollinen erikoisruokavalio ja paluumatkan illallinen. 

Ilmoita vielä, jos haluat yhden hengen huoneen. 

Ennakkomaksu 60,00 € viimeistään pe 11.3. Loppusumma erääntyy ti 12.5.  

Maksut tilille Seija Somerpalo OP FI69 5710 5220 0879 68  

 

Matka-, maksu ja peruutusehdot: 

Tällä matkalla noudatetaan yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matkapojat Oy:n lisä- ja 

erityisehtoja / Matkapojat Oy:n matkaehtoja, joihin voit tutustua linkistä 

https://www.matkapojat.fi/dokumentit/Hybridiehdot.pdf 

Edellä olevien matkaehtojen lisäksi tätä matkaa koskevat matkakohtaiset lisä- ja 

erikoisehdot, jotka määritellään varausvahvistuksessa ennen matkan ensimmäisen 

maksuerän suoritusta. 

 

Pyydämme Teitä huomioimaan myös sen, että ryhmän tai sen yksittäisen matkustajan 

peruuttaessa matkansa varausmaksun suorittamisen jälkeen, saattaa peruutusmaksu 

ennen loppumaksun suoritusta olla suurempi, kuin Matkapojat Oy:lle on peruutukseen 

mennessä maksettu. 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä MATKAPOJAT OY 

mailto:seija.somerpalo@gmail.com
https://www.matkapojat.fi/dokumentit/Hybridiehdot.pdf

