MATKAOHJEET
ABIRISTEILYT 2019

M/S MARIELLA Helsingistä
Torstai 14.2.2019 klo 16.00
paluu seuraavana päivänä klo 13.00

Kaikilla lähtijöillä tulee olla matkalla mukana voimassa oleva passi
tai Suomen poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti. Huom! Ajokortti,
alaikäisen henkilökortti tai väliaikainen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana.
Henkilöllisyystodistus tarkistetaan lähtöselvityksessä ja niiden puuttuminen johtaa
laivaan pääsyn eväämiseen. Lisätietoja www.vikingline.fi hyvä tietää osiosta.

LÄHTÖSELVITYS
Lähtöselvitys alkaa klo 13:30. Satamassa on oltava viimeistään klo 14.30.
Helsingissä Katajanokalla Viking Linen terminaalin 1. kerroksessa.
Lukion yhteyshenkilön kanssa on etukäteen sovittu matkalippujen
noudosta, joten kysy häneltä noudatettavasta käytännöstä.
Jokainen matkustaja saa Abiristeily-kuoren, jossa on:
• Matkalippu, joka toimii myös hyttisi avaimena ja johon on merkitty
hyttisi numero. Säilytä se huolellisesti.
HUOM! Muistathan, ettei laivaannousukorttia saa pitää puhelimen tai
magneettien lähettyvillä. Magneettiraita kärsii, eikä hyttikortti toimi.

• Ruokalippu, johon on merkitty buffet-ruokailun ajankohta ja paikka.
Aamiaisesta ei ole erillistä lippua.

RISTEILYOHJELMA
Risteilyohjelman voit katsoa ja ladata osoitteesta www.abiristeilyt.fi.
viimeistään kaksi viikkoa ennen risteilyn alkua.

Lataa puhelimeesi jo ennen matkaa ilmainen Viking Line sovellus.
Siitä näet laivalla ohjelmien ajat, paikat ja toimii myös chattina.
Sovellus on ilmainen ja sen nimi on Viking Line.
Saatavilla iPhone- ja Android-puhelimille.

TAX FREE
Laivan merimyymälästä alkoholia myydään vasta paluupäivänä.
Tarkemmat ostorajoitukset, kts. www.tulli.fi. (nähtävissä myös laivalla):
• väkevät juomat 20 vuotta
• viinit ja oluet 18 vuotta
• tupakkatuotteet 18 vuotta
Matkalippu tulee olla mukana suorittaessasi myymälä-ostoksia. Henkilöllisyystodistus on esitettävä pyydettäessä.

HUOM! Tee käteisnostosi jo ennen terminaaliin saapumista!

LAIVAAN NOUSU & TURVATARKASTUS
Terminaalin 2. kerroksen kautta. Siinä tehdään matkalippujen (pidä lippu
valmiina esillä) sekä matkalaukkujen tarkastukset.
Tarkastajat pyytävät laukkutarkastuksen yhteydessä matkustajia poistamaan laukuistaan ylimääräiset avatut virvoitus- ja alkoholijuomat tms.
tuotteet ja laittamaan ne roskikseen. Myös kaikki yli 0,33l virvoitusjuomat ja mehupurkit on kiellettyjä. Myöskään ruokaa ei ole mahdollista
viedä laivaan hygieniasyistä. Kaikki alkoholijuomat (avatut ja avaamattomat) ovat kiellettyjä.
Laivan lipputarkistuksen läpäissyt matkustaja ei enää pääse takaisin
terminaaliin. Laivaan noustessa tulee varautua näyttämään toteen
henkilöllisyytensä.

Ystävällisesti muistutamme sinua, että laivaan nousu saattaa estyä:
• jos saavut päihtyneenä
• jos sinulta löydetään alkoholijuomia
• jos sinulla ei ole vaadittavia matkustusasiakirjoja mukana.
Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla ei ole oikeutta matkan hyvitykseen.

RUOKAILUT
Matkan hintaan sisältyy AbiBuffet-illallinen, jossa tarjolla makuja eri
puolilta maailmaa. sekä normaali meriaamiainen. Illalliseen oikeuttavan
AbiBuffet sisäänpääsylipun saat lähtöselvityksen yhteydessä. Lippuun
on merkitty ravintolan nimi, jossa ruokailusi tapahtuu sekä kattausaika.
Lippu luovutetaan ruokailupaikan ovella. Pöydät on varattu ja merkitty
lukioittain. Ravintoloiden ulkopuolella on myös suurennettu pöytäkartta,
mihin merkitty lukioiden nimet.
Kysy tarkemmin ruokailupaikkasi hovimestarilta.
Kattauksia on kaksi: 16.30 & 18.30
Aamiainen tarjoillaan klo 08.00-12.00 ja siihen ei ole pöytävarauksia.
Esitä hyttiavaimesi aamiaiselle mennessäsi.

LAIVALLA
Suomen alkoholilainsäädäntöä noudatetaan laivalla, eikä alkoholijuomia
tarjoilla alle 18 vuotiaille.
Abi info-piste, laivan infon yhteydessä kansi 6, palvelee klo 16:00–16:30.
Muina aikoina mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä voit kääntyä laivan
infon puoleen.
Maksuvälineinä kelpuutetaan käteisen lisäksi yleisimmät
luottokortit sekä suomalaiset pankkikortit, VISA Electron kuitenkin rajoitetusti.
Hytit tarkastetaan risteilyn päätyttyä ja mahdollisesti ilmenevät
vahingonteot tullaan laskuttamaan hytissä majoittuneilta henkilöiltä.
Lyhyestä satamassa oloajasta johtuen hyttien alustava siivous aloitetaan
aamulla. Hytti on kuitenkin käytössäsi risteilyn loppuun asti.

VALVOJAT
Valvojille oma tervetulo-/tiedotustilaisuus lähtöpäivänä auditoriossa
(kansi 8) klo 18:00. Valvojien ohjeet myös netissä www.abiristeilyt.fi.
Toivomme, että noudattamalla näitä ohjeitamme matkastasi tulee onnistunut ja mieleenpainuva.
Suosittelemme aina kattavan matkustajavakuutuksen ottamista jo
matkan varausvaiheessa.
HUOM! Pidätämme oikeuden muutoksiin ohjelman, laivojen ja aikataulujen suhteen.
Mikäli Sinulla on kysyttävää varauksiin liittyen ota yhteyttä:
Lehtimäki Matkat
email: abiristeilyt@lehtimakigroup.fi
puh. 0207 509 509
Mikäli Sinulla on kysyttävää tuotantoon liittyen ota yhteyttä:
Abiristeilyt Crew
email: info@abiristeilyt.fi

