
KATY:n PÄÄSIÄISMATKA 19.–22.04.2019 (pe-ma) 
kohteena RIIKA ja TALLINNA 

 

 
Matkaohjelma: 
pe 19.04. klo 03:30 Kuopio, linja-autoasema, laituri 8 

klo 03:40 ABC Pitkälahti 
klo 04:15 Unnukka, Leppävirta 
klo 04:30 ABC Varkaus 
klo 05:00 ABC Juva ja Juvan jälkeen ajamme rauhalliseen tahtiin bussillamme Helsinkiin.  
Matkan varrella virkistävä tauko. Saapuminen Katajannokalle klo 09:30.  
klo 10:30 Viking Linen XPRS lähtee Helsingistä ja saapuu Tallinnaan klo 13.00.  
Matka jatkuu omalla bussillamme Riikaan, jonne saavumme mukavan aikaisin aluillasta. 
Majoittuminen upeaan hotelliin kaupungin keskustassa. Hotel Radisson Blu Latvija. 

 
la 20.04. Aamiainen hotellissa.  

klo 10:00 Riian opastettu kiertoajelu ja -kävely (kesto 3h). 
Kiertoajelun jälkeen menemme lounaalle ravintola Lidoon. 
Lido on Pohjois-Euroopan suurin hirsirakennuksessa sijaitseva ravintola  
(muutama alkupala, pääruoka, jälkiruoka, kahvi/tee, vesi,). 
Vapaa iltapäivä ja ilta Hansakaupungin maisemissa, piipahda vaikkapa entisisissä Zeppelin 
hallissa sijaitsevalla torilla tai piipahda vanhan kaupungin kujilla ostoksilla. Oma bussimme 
voi myös viedä sinut esim. kauppakeskukselle tai halutessasi vaikkapa tutustumaan 
Jurmalaan. 

    
su 21.04. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  

Klo 09:00 lähdemme kohti Tallinnaa, jossa majoittuminen hienoon hotelliin  
keskustassa. Hotellina Sokos hotel Viru. Matkalla toki pysähdymme Viron ja Latvian rajalla 
Ainazissa tuliaisostoksille.  
Iltapäivä ja ilta omaa aikaa Tallinnassa. Oma bussimme on toki käytössämme ja käyttää  
halukkaita vaikka pienellä kiertoajelulla tai vaikka uudessa T1-ostoskeskuksessa. 

 
ma 22.04. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  

klo 10:45 lähdemme hotellilta ja siirrymme AB-terminaalille.  
Laivamatka Tallinna – Helsinki klo 12.00 – 14.15 Eckerö Linen Finlandialla. Paluu 
lähtöpaikoille laivan saavuttua Helsinkiin.  

 
Hinta: 320 € / hlö  
 
Hintaan sisältyy:  

 Mukavaa matkaseuraa saman henkisten ihmisten myötä 

 Bussimatkat em. ohjelman mukaan - Oma bussi mukana koko matkan ajan 

 kuljettajana Tommi Suhonen. 

 Laivamatka Tallinna – Helsinki – Tallinna em. laivavuoroilla kansipaikoin 

 Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 90 €/3 yötä) 

 Aamiainen hotellissa (3) 

 Riian opastettu kierros (3h) 

 Lounas ravintola Lidossa (1), juomat omakustanteisesti 
 
 

 



Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, laivaruokailut 
 
Laivaruokailu etukäteen varattuna buffet-pöydästä ruokajuomineen: meno 26 €/aik ja paluu 24 €/aik. 

sis. juomat. 
 
 
Hotellit: 19.4.2019 – 21.4.2019 Radisson Blu Latvija Conference & Spa. 
 21.4.2019 – 22.4.2019 Sokos Hotel Viru. 
 
Matkatoimisto pitää oikeuden vaihtaa hotellia saman tasoiseen vastaavaan. 
 
Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilötodistus.  
Vastuullinen matkanjärjestäjä on KATY:n kannatusjäsen MATKA-MAINIO OY. 
 
Muuta: Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia. 
 
 Mukaan mahtuu 35 iloista matkaajaa ja mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä! 
 Olethan siis nopea ja ilmoittaudut heti  
 
 
Matkan maksaminen: Matka laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen.  Peruutusehdot toimitetaan laskun 
yhteydessä! 
 
Ilmoittautuminen: Ensisijaisesti lomakkeella 10.3.2019 mennessä! 
http://www.katy.fi/lomake.html?id=35214 
 
tai Antille; puheenjohtaja@katy.fi (050-5028 050)  
tai Tommille; sihteeri@katy.fi (050-360 5930).  
 
Ilmoittautuessa muista kertoa nimi, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero (matkalla mukana oleva), 
sekä sähköpostiosoite. Ilmoitathan myös mistä nouset bussiin! 
Matkalle mukaan passi tai EU-henkilötodistus 
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