Hinta

279€
/hlö/2 hh

NAANTALIN MUSIIKKIJUHLIEN
KONSERTTIMATKA VIROON 26.-27.9.2020
KONSERTTI ARVO PÄRT KESKUKSESSA LAULASMAALLA 26.9.2020
Lähde ainutlaatuiselle konserttimatkalle Laulasmaan viehättävään pikkukylään noin 35 km Tallinnasta
länteen. Uudessa Arvo Pärt keskuksessa pidettävässä konsertissa matkalaisille esiintyvät Tallinnan
Kamariorkesteri Jaakko Kuusiston johdolla sekä Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja sellisti Arto
Noras. Matkalla majoitumme Laulasmaan kylpylähotellissa, joka sijaitsee aivan suojaisan merenlahden
rannalla. Konserttiohjelmaan voit tutustua www.naantalinmusiikkijuhlat.fi.

Hintaan sisältyy:
• laivamatkat Helsinki – Tallinna - Helsinki kansipaikoin
• bussikuljetukset Tallinna – Laulasmaa -Tallinna,
Laulasmaalla hotelli – Arvo Pärt keskuksen pysäköintipaikka
– hotelli tilausajobusseilla
• majoitus valitussa huonetyypissä
• menomatkan brunssi laivalla, illallinen ja aamiainen hotellissa
• Naantalin Musiikkijuhlien konsertti Arvo Pärt – keskuksessa
Lisämaksusta:
• liityntäkuljetukset Suomessa Helsinkiin ja takaisin
• yhden hengen huone hotellissa (40 €- 130 € / hlö huonetyypistä riippuen)
• väliaikakahvitus konsertin väliajalla Arvo Pärt keskuksessa
• ruokailu laivalla paluumatkalla (26 €/ hlö)

myyntipalvelu 010 2323 200 • myynti@matkapojat.fi • matkapojat.fi
Palvelumaksu 12 €, varaus netistä 0 €• Hinnat on alkaen-hintoja • Puhelut 8,35 snt/puh + 3,2 snt/min, matkapuhelimesta 19,2 snt/min.

MATKAOHJELMA (alustava)
Lauantai 26.9.2020
Liityntäkuljetukset Helsinkiin Matkapojat Oy:n linja-autoilla ympäri Etelä -Suomea. Helsingistä matkaan lähtevien lähtöselvitys tapahtuu Viking Linen terminaalissa Katajanokalla Matkapojat Oy:n lähtöselvityspisteessä. Liityntäkuljetuksissa Helsinkiin saapuvat asiakkaat
saavat laivalippunsa linja – auton kuljettajalta.
Klo 10.30 Viking XPRS lähtee Helsingistä.
Klo 10.45 Nautimme laivalla Bistro Buffet Brunssin.
Klo 13.00 laiva saapuu Tallinnaan. Siirtyminen maihin ja odottaviin busseihin. Bussikuljetus noin tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan
Laulasmaan kylpylään. Majoittuminen hotelliin ja hetki vapaata aikaa. Siirtyminen noin 1,5 kilometrin päässä hotellista sijaitsevaan Arvo
Pärt keskukseen joko kävellen (sään salliessa) tai busseillamme klo 16.15. Arvo Pärt keskuksessa tulee olla paikalla klo 16.45 (parkkipaikalta kävelymatkaa Arvo Pärt keskukseen on noin 500 metriä mukavaa metsässä kulkevaa polkua pitkin.
klo 17.00 Konsertti Arvo Pärt keskuksessa. Konsertissa on väliaika, jolloin Arvo Pärt keskuksen kahvilasta on mahdollisuus ostaa väliaikakahvit. Konsertin jälkeen siirtyminen takaisin hotelille busseilla.
klo 20.00 päivällinen hotellin ravintolassa.
Illalla vapaata aikaa ja hotellin järjestämät tanssit klo 21.30 – 24.00.
Sunnuntai 27.9.2020
klo 08.00 – 10.00 aamiainen hotellin ravintolassa.
Hotellin sauna- ja uima-allaosasto on asiakkaittemme vapaasti käytettävissä.
Voit halutessasi varata aamuksi myös hoitoaikoja hotellin kylpyläosastolta.
Klo 12.00 huoneiden luovutus ja siirtyminen busseihin.
Klo 12.15 Bussit lähtevät Laulasmaalta Tallinnaan.
Tallinnassa on vielä hetki omaa aikaa ennen siirtymistä laivaan.
Klo 14.30 - 15.00 siirtyminen laivaan (laivassa on oltava viimeistään klo 15.10).
Klo 15.30 Viking XPRS lähtee Tallinnasta.
Mahdollisuus nauttia lisämaksullinen Buffet – päivällinen laivalla merimatkan aikana – teethän varauksen matkavarauksen yhteydessä
varmistaaksesi paikkasi ja edullisemman hinnan.
Klo 18.00 Laiva saapuu Helsinkiin.
Liityntäkuljetukset Helsingistä eri puolille Etelä-Suomea Matkapojat Oy:n busseilla.
Matkan hinta
279 € / hlö kahden hengen Standard huoneessa, rantatalo
289 € / hlö kahden hengen Standard huoneessa, päätalo
299 € / hlö kahden hengen Standard huoneessa, jossa parveke, päätalo
309 € / hlö kahden hengen Superior huoneessa, jossa parveke, päätalo
329 € / hlö kahden hengen De Luxe huoneessa, jossa parveke, päätalo
389 € / hlö kahden hengen Suite huoneessa, jossa parveke, päätalo

