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Aikataulu maanantaina 11.7.2022 
Klo 04.10 Ruovesi Mannisen tallin piha 
Klo 04.40 Vilppula kunnantalon piha 
Klo 04.45 Mänttä, K-Raudan pysäkki 
Klo 04.50 Mänttä, linja-autoasema 
Klo 05.20 Juupajoki, Cafe 58 pysäkki 
Klo 05.35 Orivesi linja-autoasema tilausajopysäkki 
Klo 06.20 Tampere, Vuolteenkatu, Ratinan puoleinen pysäkki nro 0120 
Matkalla pidämme tauon. 
n. klo 09.15 Helsinki, Länsiterminaali 2 
Klo 10.30 Tallink Megastar laiva lähtee  
Klo 12.30 Laiva saapuu Tallinnaan 

 

 

Hotellimatka Tallinnaan 

- Sokos Hotel Viru 

ma-ti 11.-12.7.2022 
 
Tervetuloa Mannisen matkassa 
kesämatkalle Tallinnaan! 
 
Viron ihastuttava pääkaupunki Tallinna on monille tuttu – mutta silti niin tuntematon. Viime vuosien 
aikana Tallinna on käynyt läpi muodonmuutoksen, joka on uudistanut kaupungin ilmettä ja tarjontaa 
perusteellisesti. Tämän päivän Tallinna on kaupunki, jossa yhdistyvät nautittavalla tavalla niin 
mielenkiintoinen historia kuin modernin kaupunkielämän mahdollisuudet. 
 
Matkaan lähdemme maanantaiaamuna alla olevan aikataulun mukaisesti. Laivamatka Tallinnaan taittuu 
mukavasti ja nopeasti Tallink Megastar aluksella. Laiva lähtee klo 10.30 saapuen perille Tallinnaan klo 
12.30. Maihinnousun jälkeen bussi kuljettaa matkalaiset Tallinnan keskustaan, jossa aikaa kaupunkiin 
tutustumiseen ennen majoittumista hotelliin. Sisäänkirjautuminen hotelliin alkaa klo 15.00. Ilta 
omatoimista aikaa Tallinnassa. 
 
Sokos Hotel Viru on kautta aikojen ollut symboli ja virstanpylväs, legenda, jossa tunnet kaupungin aidon 
rytmin. Aika on muotoillut Virusta ainutlaatuisen. Täältä saat jotain, mitä muualta et löydä. Keskellä 
kaikkea ja kaikkia. Laaja valikoima erityyppisiä huoneita, ravintoloita, viihde- ja virkistyspalveluita, 
kokous- ja bankettikeskus, ostoskeskus ja TripAdvisorin suosituksesta ”pakollinen” KGB-museo hotellin 
23. kerroksessa. Virusta on lyhyt matka tunnelmalliseen keskiaikaiseen vanhaankaupunkiin. Nämä kaikki 
saman katon alla. 
 
Tiistaina aamiainen tarjolla hotellin ravintolassa klo 07.00-10.00. Uloskirjautuminen hotellista klo 11.45 
mennessä. Päivällä vielä omatoimista aikaa Tallinnassa tai mahdollisuus lähteä yhteisellä kuljetuksella 
Tallinnan ulkopuolelle ostoskeskukseen ostoksille. Kuljettaja antaa tarkemmat ohjeet satamaan 
siirtymisestä matkan aikana. Paluumatkalle Tallinnasta lähdemme Tallinkin Star aluksella klo 16.30, 
perillä Helsingissä olemme klo 18.30. Kotimatkalle lähdemme heti maihinnousun jälkeen. 

  
Huomioitavaa: Tällä 
matkalla tarvitaan 
voimassa oleva passi tai 
virallinen henkilökortti. 
Ajokortti tai kuvallinen 
kelakortti eivät kelpaa. 
Otathan mukaan myös 
koronatodistuksen 
mahdollisia 
pistotarkastuksia varten 
Suomeen palatessa. 
Ilmoitamme, mikäli 
käytännöt muuttuvat. 
 

Matka- ja peruutusehdot: Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä Bussi-Manninen Oy:n erityisehtoja. Matkan 
perumisesta on ilmoitettava viipymättä Bussi-Mannisen toimistolle. Suosittelemme kattavaa matkavakuutusta kaikille matkoille. 

https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/matkustaminen-ja-majoitukset/matkapaketit-ja-yhdistetyt-matkajarjestelyt/yleiset-matkapakettiehdot/
https://bussi-manninen.fi/sites/manninen/files/Bussi-Mannisen%20erityisehdot.pdf

