Mannisen matkassa!!
Hotellimatka Tallinnaan
Tallink Spa & Conference Hotel

la-su 27.-28.8.2022
Tervetuloa Mannisen matkassa
kesäiselle matkalle 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 lauantai aamuna 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 tai nauttia vesikeskus Aqua Spasta.
Tallinnan vanhan kaupungin välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa Tallink Spa & Conference hotellissa yhdistyvät kaikki, mitä tarvitaan niin mukavaan lomaan. Sinua odottavat viihtyisät
hotellihuoneet, kodikas ravintola sekä kauneus- ja hyvinvointikeskus, joka tarjoaa laajan
palveluvalikoiman. Hotellin sauna- ja vesikeskus Aqua Spa on mukava paikka rentoutua ja viihtyä
kaikenikäisille.
Sunnuntai aamiainen tarjolla hotellin ravintolassa klo 08.00-11.00. 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.

Aikataulu lauantai 27.8.2022
Klo 04.10 Ruovesi Mannisen tallin piha
Klo 04.40 Vilppula kunnantalon piha
Klo 04.50 Mänttä, linja-autoasema
- Mänttä Tammikangas
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

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.
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