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KATARIINA SAARNI / TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT 

UPEA RISTEILY MOSELILLA 

Tule mukaan leppoisalle jokiristeilylle Moselilla. Jokiristeilyalus M/S Viva Tiara 4* on uusittu v. 2020. Tun-
nelma täällä on rento ja hienostunut. Väljät ja viihtyisät tilat upeine näköaloineen jokirantojen viiniviljel-
mille, pikkukyliin ja -kaupunkeihin sekä linnoihin viehättävät. Gourmet-ravintola Riversidessa on tarjolla 
päivittäin makuhermoja ja näköaisteja hemmottelevat ateriat, Viva Tiaran Bistrossa nautit itsellesi mielui-
sia herkkuja. Kannen porealtaalta voit seurata laivan lipumista pitkin Moselia – ja nauttia myös saunan 
lämmöstä tai höyrysaunan pehmeistä löylyistä. Aurinkokannella on mahdollisuus vaikkapa shakinpeluu-
seen. – Saat jälleen unohtumattomia kokemuksia M/S Viva Tiaralla tuttujen seurassa! 
Aluksen pituus on 110 m; leveys 11,45 m. 
 
M/S Viva Tiaran vast´ikään uusitussa hytissä voit nauttia rennosta lomasta laivan lipuessa Moselia pitkin. 
Ryhmämme hytit sijaitsevat Ruby Deck -kannella. Hyteissä on ns. rankalainen parveke, jolta voit seurata 
laivan etenemistä matkan varrella. Kahden hengen hyttien koko on 19 m2, ja niissä on taulu-TV, Nespres-
so® -kahvinkeitin, hiustenkuivaaja, tallelokero, ilmastointi, suihku ja WC. Hyttikäytävältä on hissiyhteys  
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Diamond-kannen Lobby Bariin ja aluksen Ri-
verside-ravintolaan. Laivalla on wellness-
alue, jossa on solarium, höyrysauna, pore-
kylpy ja sauna. Aurinkokannella on poreallas, 
shakkilauta ja golf-kärpäsen puremille put-
tausviheriö. Aluksen viihtyisässä loungessa 
vietät aikaa turisten ystäviesi kanssa. 
 
Matkalle lähdetään Turusta torstaina 28.9. 
aamuvarhaisella. Finnairin lento Frankfurtiin, 
ja kuljetus Koblenziin. Koblenzissa kevyt lounas ja kävelykierros. 
Majoittuminen alukselle – nautinto voi alkaa! Risteily alkaa klo 18.00. Risteilyn aikana pysähdymme yllä-
olevan ohjelman mu-kaan Bellsteinissa, Zell am Moselissa, Bernkastelissa ja Cochemissa, Paluu Koblenziin 
maanantaina 2.10. – Lounas päivän aikana, kuljetus Frankfurtiin ja paluulento Helsinkiin illalla ja tilaus-
ajokuljetus Turkuun. 
 
Risteily on all-inclusive ja hintaan sisältyy mm. tervetulo-cava hytissä, buffet-aamiaiset ja lounaat, usean 
ruokalajin gourmet-päivälliset pöytiintarjoiltuina, välipalat, joustavat ateria-ajat, lämpimät ja kylmät al-
koholittomat juomat, valikoima alkoholijuomia (mm. ruokaviinit), teehetki sconeseineen, voileipineen, 
hyvinvarusteltu minibaari hytissä, ilmainen wi-fi laivalla, laadukkaat Rituals-hygieniatuotteet, henkilökun-
nan juomarahat. 

Matkan kokonaishintaan sisältyy 
• meno-paluu -kuljetus Turusta Helsinki-Vasntaalle 
• aamiainen lentoasemalla lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen jälkeen 
• tilausajokuljetus Frankfurt/Main > Koblenz m/p 
• kevyt lounas 28.9. ja 2.10. 
• opastettu kaupunkikävely (englanniksi tai saksaksi) Koblenzissa 
• suomenkielisen matkanjohtajan mukanaolo alk. ja päättyen Helsinki 
• yksi retki kohdesatamassa (tarkentuu tuonnempana) 
• 4 yön all-inclusive -risteily m/s Viva Tiaralla Moselilla ylläoilevan mukaan 
• kaikki paikalliset verot ja maksut 
 

Lennot: 28.9. torstai  AY1411 Helsinki > Frankfurt/Main klo 07.40 – 09.20  
2.10. maanantai AY1416 Frankfurt/Main > Helsinki klo 19.25 – 22.50 
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Matkan ajankohta: 28.9.–2.10.2023  

Matkan hinta:  à 1.850 € / hlö (edell. väh. 25 matkustajaa) 
  à 1.785 € / hlö, kun osallistujia on väh. 30 

Maksuehto:  Ennakkomaksu 400 €/hlö, eräpäivä sopimuksen mukaan. Ennakkomaksun 
 jälkeen kuluton peruutus ei ole mahdollinen. Loppumaksu erääntyy 8 viikkoa 
ennen matkan alkua (28.9.2023).  

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hinnat sisältävät verot.  

Hinta à 1.850 € edellyttää väh. 25 osallistujaa. Loppulasku lähetetään osallistujamäärän vahvistuttua. Hin-
nat perustuvat 30.12.2022 voimassa olleisiin valuutta- ja verotietoihin. Aluksella ei ole yhden hengen hyt-
tejä, joten yksin majoittuvan on maksettava koko hytin hinta, hinta annetaan tarvittaessa. 

Ilmoittautumiset: Huonekavereittain ja huonetyypeittäin s-postitse ilmoittautumiset@kontiki.fi otsikolla 
TuSSo Mosel 30.04.2023 mennessä. Ilmoita osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä ruoka- ja muut 
rajoitteet. Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muu-
toksista veloitamme 100 € / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut. 

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tour-
sista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentovero-
kustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.  

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta 
oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA-maihin että niiden ulkopuolisille alueille. 
Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan ylei-
siä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten 
(mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolo-
jen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkavarauksen yhteydessä. 

Ystävällisin terveisin 

Kon-Tiki Tours Oy 

 

Anne Kajander, puh. 045 1242003 


