MATKAOHJEET
ABIRISTEILYT 2019
TALLINNA HOTELLIPAKETTI
Perjantai 15.2.2019 klo 13.30-15.30
paluu seuraavana päivänä klo 13.30-15.30
Lauantai 16.2.2019 klo 13.30-15.30
paluu seuraavana päivänä klo 13.30-15.30
Kaikilla lähtijöillä tulee olla matkalla mukana voimassa oleva passi tai poliisiviranomaisen myöntämä kuvallinen ja sirullinen henkilökortti. Ajokortti, alaikäisen
henkilökortti, kelakortti tms. ei kelpaa virallisena matkustusasiakirjana.

LÄHTÖSELVITYS
Lähtöselvitys alkaa Helsingin Länsiterminaalissa (T2) klo 11.00. Satamassa on oltava viimeistään klo 12.00.
Lukion yhteyshenkilön kanssa on etukäteen sovittu matkalippujen
noudosta, joten kysy häneltä noudatettavasta käytännöstä.
Jokainen matkustaja saa Abiristeily-kuoren, jossa on:
• Matkaliput sekä menoa, että paluuta varten
Muistathan pitää tallessa paluulipun, jos se katoaa, olet velvoitettu ostaaan sata
masta uuden.

• Ranneke yökerhoon
Club Factoryn Abibileisiin pääsee vain rannekkeella! Laita se heti ranteeseen.

LAIVAAN NOUSU & TURVATARKASTUS
Terminaalin 2. kerroksen kautta. Samalla suoritetaan jokaiselta matkalippujen tarkistus (pidä lippu valmiina esillä) sekä turvatarkastus.
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 Sinulla ei ole tarvittavaa henkilöllisyystodistusta mukana.
Tällaisessa tapauksessa asiakkaalla ei ole oikeutta matkan hyvitykseen.

OSTOKSET LAIVALLA
Laivan myymälät ovat auki normaalisti sekä meno-, että paluumatkoilla.
Tarkemmat ostorajoitukset, tulli.fi (nähtävissä myös laivalla):
• väkevät juomat 20 vuotta
• viinit ja oluet 18 vuotta
• tupakkatuotteet 18 vuotta

TALLINNA, SATAMASSA
Tallink Star saapuu satamaan klo 15.30 molempina päivinä (D-terminaali)
• Jos hotellisi on Hestia Hotel Seaport tai Hestia Hotel Europa, siirtyminen
terminaalista hotellille kävellen. Henkilökuntamme opastaa teidät oikeean suuntaan, hotellit sijaitsevat aivan terminaali vieressä.
• Jos hotellisi on Tallink Spa & Conference tai Tallink Express, teille on
bussikuljetus majoitukseen. Bussit kulkevat terminaalin vierestä klo
15.30-16.15. Bussikyyti ei ole pakollinen, mutta suosittelemme viemään
matkatavarat hotelliin saman tien ja kirjautumaan sisään huoneisiin.

HOTELLILLA
Abit majoittuvat neljässä eri hotellissa, jotka ovat Hestia Hotel Seaport,
Hestia Hotel Europa, Tallink Spa & Conference ja Tallink Express. Lukionne
yhteyshenkilöltä saatte tiedon lukionne hotellista.
Huonekortit saa kunkin hotellin vastaanotosta nimellä henkilökohtaisesti. Pidä huonekortti huolella tallessa. Hotellista tulee uloskirjautua
seuraavana päivänä viimeistään klo 12 ja kortti palauttaa vastaanottoon.
Hotellin info on auki 24h. Huoneet tarkastetaan matkan päätyttyä ja
mahdolliset vahingonteot laskutetaan huoneessa majoittuneilta.

OHJELMA & ILTABILEET
Tarkan ohjelman voit katsoa ja ladata Abiristeilyiden nettisivuilta viimeistään kaksi viikkoa ennen risteilyn alkua.
Tallinnan abiristeilijöiden ilta huipentuu yhteisiin yksityisbileisiin Club
Factoryssa, jossa ovat esiintymässä Pasi ja Anssi, Nikke Ankara ja
Evelina! Bileisiin on sisäänpääsy vain rannekkeella, jonka jokainen saa
kuoressa matkalippujen kanssa.
Bileisiin on maksuton bussikuljetus molempiin suuntiin kaikkien hotellien edestä. Bussit on merkitty Abiristeilyt -kyltein ja ne kulkevat nonstop klo 21.30-04.30.

RUOKAILUT
Matkan hintaan sisältyy aamiainen. Aamiainen tarjoillaan klo 08.00-11.00
majoitushotellissasi. Aamiaisen viimeinen tunti on ruuhkainen, joten ole
ajoissa, jos haluat nauttia aamiaisen rauhassa.

YLEISTÄ TALLINNASSA
Virossa toimii valuuttana Euro. Korttimaksaminen on turvallista, mutta
myös käteistä kannattaa varata mukaan. Anniskeluravintoloissa noudatetaan Viron alkoholilainsäädäntöä eikä alkoholijuomia tarjoilla alle 18
vuotiaille. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi!

PALUU
Paluu tapahtuu Tallink Megastarilla Tallinnan D-terminaalista (sama terminaali kuin saapuessa). Kaikki saavat paluun laivaannousukortin jo Helsingin satamassa. Laivaan ei pääse ilman laivaannousukorttia. Jos olet
kadottanut lipun, ota välittömästi yhteyttä Lehtimäki Matkoihin. Kadonneen tilalle tulee ostaa uusi lippu.
• Jos hotellisi on Tallink Spa & Conference tai Tallink Express, teille on järjestetty bussikuljetus hotellilta satamaan klo 11.30-12.15. Bussit lähtevät
Spa & Conferencen edestä.
• Jos et käytä bussikyytiä, satamassa on oltava kuitenkin viimeistään
12.30. Laivaan nousu päättyy klo 13.00, jonka jälkeen laivaan ei pääse.

Jos myöhästyt laivasta, ota välittömästi yhteys Lehtimäki Matkoihin. Tilalle tulee ostaa uusi paluulippu. Abiristeilyt ei ole korvausvelvollinen, jos
hukkaat kortin tai myöhästyt laivasta. HUOM! Pidätämme oikeuden muutoksiin ohjelman, laivojen ja aikataulujen suhteen.
Suosittelemme aina kattavan matkustajavakuutuksen hankkimista, jo
heti matkan varausvaiheessa. Toivomme, että noudattamalla näitä ohjeita matkastasi tulee onnistunut ja mieleenpainuva!
Mikäli Sinulla on kysyttävää tuotantoon liittyen:
Abiristeilyt Crew
email: info@abiristeilyt.fi
puh. 044 552 0072 (myös hätätapauksissa)
Mikäli Sinulla on kysyttävää varauksiin (matkat, hotellit) liittyen:
Lehtimäki Matkat
email: abiristeilyt@lehtimakigroup.fi
puh. 0207 509 509
Hotellien yhteystiedot:
Hestia Hotel Seaport Uus-Sadama 23, 10120 Tallinn
Hestia Hotel Europa Paadi 5, 10151 Tallinn
Tallink Spa & Conference Sadama 11a, 10111 Tallinn
Tallink Express Sadama 9, 10111 Tallinn
Iltabileet:
Club Factory Madara 22a, 10613 Tallinn
Taksit (Suosittelemme käyttämään vain näiden yritysten takseja):
Tallink Takso puh. 1921
Tulika Takso puh. 1200
Näitä takseja voi myös tilata Taxofon-apin kautta.
Hätänumero 112 toimii Tallinnassa.

