TUOTEKOODI
92FINNK

MAAOTTELUMATKA FINNKAMPENIIN 1.-4.9.2017
Hyvä yleisurheilun ystävä, syyskuussa on jälleen aika ottaa naapurista mittaa. Maailman vanhin maaottelu otellaan vuorostaan Tukholman stadionilla ja tehtävämme on lähteä porukalla kannustamaan
Suomi voittoon! Paikkoja on rajoitetusti, joten varaa matkasi jo nyt ja varmista paikkasi kesän yleisurheilukauden huipennukseen parhaassa seurassa!
Laiva-aikataulut, paikallista aikaa:
1.9. Meno Turku -> Tukholma 20:15 - 06:10 Silja Baltic Princess
3.9. Paluu Tukholma -> Turku 19:30 - 07:00 Silja Galaxy

Hinta

335€
alk./hlö

MATKAOHJELMA:
1.9.2017

Hintaan sisältyy:
* Laivamatkat Turku-Tukholma – Turku Tallink Siljan
laivoilla B-luokan kahden hengen hytissä
* Yksi yö Scandic-hotellissa kahden hengen
huoneessa hotelliaamiaisella
* Julkisen liikenteen 2 päivän matkakortti, käyttö
Tukholmassa
* Kahden päivän pääsylippu takasuoran katettuun
N-katsomoon
* Kannustuspaketin ja maaotteluteeman mukaista
ohjelmaa sekä laivalla että maissa
Lisämaksusta:
• Hyttiluokan sekä hotellin
muutokset
• Yhden hengen hytti / huone
• Ateriat laivalla
• Liityntäkuljetukset satamaan

Kokoontuminen Silja Linen terminaalissa, Matkapoikien tiskillä tuntia ennen laivan
lähtöä. m/s Baltic Princess lähtee Turusta klo 20:15 kohti Tukholmaa. Majoittuminen
hytteihin. Laivalla on mahdollista nauttia lisämaksullinen illallisbuffet. Klo 21:30-22:00
laivan yökerhossa, Starlight Palacessa matkasta lyhyt info.

2.9.2017
Saavumme Tukholmaan aikaisin aamulla klo 06:10 paikallista aikaa. Laivalla on
mahdollista nauttia lisämaksusta meriaamiainen tai Scandic Ariadnessa. Siirtyminen hotelleihin omatoimisesti matkakortteja käyttäen. Kansainvälisen käytännön
mukaan hotellihuoneet saa käyttöönsä klo 14:00 / 15:00 alkaen. Matkatavarat voit
jättää hotellin matkatavarasäilytykseen päivän ajaksi. Finnkampen stadionilla.
Loppuilta vapaata ohjelmaa.

3.9.2017
Aamiainen hotellissa. Matkatavarat voi jättää päivän ajaksi hotellille säilytykseen.
Matkatavaroiden nouto hotellista ja siirtyminen terminaaliin ja laivaan omatoimisesti. m/s Galaxy lähtee Tukholmasta kohti Turkua klo 19:30, paikallista aikaa. Satamassa on hyvä olla noin tuntia ennen laivan lähtöä. Majoittautuminen hytteihin.
Klo 19:30 – 21:00 yhteistä ohjelmaa laivan yökerhossa. Laivalla on mahdollisuus
nauttia lisämaksullinen illallisbuffet.

4.9.2017
Laivalla on mahdollista nauttia lisämaksusta meriaamiainen. Laiva saapuu Turkuun
klo 07:00.

myyntipalvelu 010 2323 200 • ryhmämyynti 010 2323 440 • matkapojat.fi
Puhelut 8,35 snt/puh + 3,2 snt/min, matkapuhelimesta 19,2 snt/min. Palvelumaksu 12 €/varaus (ei koske ryhmävarauksia), netistä 0€.

