
Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. 

Varaukset:
& 010 289 8100 & 010 289 8111 Irma Kuusirati irma.kuusirati@lomalinja.fi               Palvelumaksu 23€/varaus

Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmissa.

Risteilyohjelma
1. päivä
Bussikuljetus Helsingin Länsisatamaan (lisämaksusta).
16.30 Kokoontuminen Länsisatamassa, 
ET-lehden lähtöselvitys.
17.00 Laivaan nousu alkaa.
18.00 Silja Europa lähtee kohti Visbytä.
19.30 – 21.30 Buffet ruokajuomineen.
2. päivä
7.00 – 11.00 Meriaamiainen
10.30 Saapuminen Visbyhyn
Monipuolinen retkiohjelma (lisämaksusta)
Visbyn kaupunkikierros bussilla ja kävellen
Kaunis Gotlanti
Jylhä Pohjois-Gotlanti
Kneippby, Peppi Pitkätossun kesämaa ja vesipuisto
19.15 – 21.00 Buffet ruokajuomineen
21.00 Lähtö Visbystä
3. päivä
7.00 – 11.00 Meriaamiainen
Laivan viihdeohjelmaa
16.00 Silja Europa saapuu Helsinkiin
Bussikuljetus lähtöpaikkakunnalle(lisämaksusta).

Matkan hinta/hlö 
B4 ................ 285 €
B3 ................  315 €
B2 ................ 335 €
B1 .................495 €
A4 ...............  305 €
A3 ...............  350 €
A2 ................ 395 €
A1 ................. 615 €

Hytit
B-hytti: Ikkunaton hytti 2 hengelle, 9m2, erilliset vuoteet, 
wc, suihku, tv, hiustenkuivaaja
A-hytti: Ikkunallinen hytti 2 hengelle, 9m2, erilliset vuoteet, 
wc, suihku, tv, hiustenkuivaaja
Hintaan sisältyy
• risteily valitussa hyttiluokassa
• ateriapaketti ruokajuomineen 
 (2 x buffetillallinen, 2 x meriaamiainen )
• Et –lehden risteilyemännän Leena Hofman palvelut
• omaa ohjelmaa ja pullakahvit paluumatkalla
Lisämaksusta
• 9.8. lounas laivalla 25 €
Bussikuljetus Helsingin Länsisatamaan
35 € Bussireitti 1 
10.30 Jyväskylä, Harjukadun tilausajopysäkki*
11.15 Jämsä, Shell
12.00 Orivesi, Oritupa tauko 45 min.
13.30 Tampere, Vanha kirkko, Keskustori
14.10 Valkeakoski, linja-autoasema
15.00 Hämeenlinna, Wetterhoff
16.30 Helsinki, Länsisatama
35 € Bussireitti 2 
6.25 Kokkola, matkahuolto**
8.10 Vaasa, matkakeskus*
10.30 Pori, ABC tauko 30 min.
12.30 Rauma, matkahuolto
14.00 Turku, linja-autoasema
16.00 Helsinki, Länsisatama
* bussikuljetushintaan lisämaksu 25 €
** bussikuljetushintaan lisämaksu 35 € 
Laivan aikataulu
7.8. Helsinki - Visby 18.00 - 10.30
9.8. Visby - Helsinki 21.00 - 16.00 

Risteilylle tarvitaan voimassaoleva passi tai EU-
henkilökortti.
Pyydämme ilmoittamaan syntymäaikanne varauksen 
yhteydessä.
Kaikki ajat ovat paikallisia aikoja.

ET- 
TILAAJAETU 

-20 €

Kuva imagebank.sweden.se/ Elisabeth Edén

Retkiohjelma 
• Visbyn kaupunkikierros bussilla ja kävellen 28 €/hlö
Suomeksi opastettu yhdistetty bussi- ja kävelykierros viehättävässä Visbyssä. Retken aikana nähdään mm. Almedalenin puisto, kasvitieteel-
linen puutarha sekä Pyhän Marian kaunis keskiaikainen tuomiokirkko. Högklint –jyrkänteeltä on upeat näkymät yli koko kaupungin. Retken 
kesto noin 3 tuntia, sisältäen kävelyä Vanhankaupungin mukulakivillä joten suosittelemme mukavia jalkineita.
Lähdöt satamalaiturilta: klo 11:00 ja klo 15:00
• Kaunis Gotlanti 42 €/hlö
Retken aikana tutustutaan keskiaikaiseen kirkkoon ja pronssikaudelta peräisin olevaan hautapaikkaan, nähdään upeita rannikkomaisemia ja 
vieraillaan 1500-luvulla perustetussa kalastajakylässä. Jylhältä Högklintjyrkänteeltä on upeat näkymät yli koko keskiaikaisen Visbyn. Lopuksi 
käydään vielä lammasfarmilla, nähdään pikkuisia karitsoja ja päästään hauskalle kärrysafarille! Bussiretken aikana kuullaan elämästä saarella
ja tietenkin ihaillaan kaunista luontoa kalkkikivimuodostelmineen ja katajametsineen. Kesto noin 4 tuntia. 
Lähdöt satamalaiturilta: klo 11:00 ja klo 15:30
• Jylhä Pohjois-Gotlanti 37 €/hlö
Retkellä ihastellaan Gotlannin karuja ja kauniita maisemia, pysähdytään vierailulle keskiaikaiseen kirkkoon sekä tunnelmalliseen Lickersham-
nin kalastajakylään. Gotlanti on kuuluisa erikoisista kalkkikivimuodostelmistaan ja tällä retkellä nähdään niistä tunnetuin ”Jungfrun” eli neito. 
Seuraava kohde on Krusmyntan puutarha, jossa voi kuljeskella tuoksuvassa yrttitarhassa ja ostaa mukaan siellä kasvatettuja yrttejä sekä tee-
tä. Alueella on myös ravintola. Kierroksen viimeinen kohde on Visbyn Almedalen-puisto, jonka jälkeen bussi palaa satamalaiturille. Kesto noin 4 
tuntia. Lähdöt satamalaiturilta: klo 11:00 ja klo 15:30
• Fårö – pohjoisen pieni saari 65 €/hlö
Matka alkaa hienojen maisemien siivittämänä kohti Gotlannin pohjoisosaa. Föresundista matka jatkuu autolautalla pienelle Fårön saarelle – 
ylitys kestää noin 10 min. Ylityksen jälkeen Fåröllä tutustutaan Raukki -alueeseen (tuulen ja suolaveden ajansaatossa muodostamat kalkkikivi 
muodostelmat), jonka jälkeen mahdollisuus nauttia virvokkeita paikallisessa ravintolassa. Pysähdyksen jälkeen vieraillaan Fårön vanhassa kir-
kossa. Kirkon alueelta on kaunis näköala meren poukamaan. Fårö oli myös kuuluisan Ruotsalaisen elokuvaohjaajan, Ingmar Bergmanin koti-
paikka. Saaren kauneus inspiroi myös Bergmania, hän kuvasi useita elokuviaan siellä. Retkellä pysähdytään myös hänen elokuviensa
kuvauspaikoilla. Takaisin tullessa pysähdytään Slitessä. Kesto noin 7h – Lähtö klo 11:30 satamalaiturilta
• Kneippbyn, Peppi Pitkätossun kesämaa ja vesipuisto 44 € / hlö
Peppi Pitkätossun teemamaassa on noin 50 erilaista aktiviteettia kuten Huvikumpu, huvipuistolaitteita sekä vesipuiston puolella lämmitettyjä 
altaita ja vesiliukumäkiä. Retken hintaan sisältyy kuljetus satama-Kneippbyn-satama sekä sisäänpääsyranneke. Paluubussit Kneippbysta ilta-
päivällä klo 15:30 alkaen. Lähdöt satamalaiturilta: klo 11:30

– LEHDEN
LUKIJAMATKA

Asiantuntijaopas 
Leena Hofma

7. – 9.8.2016
RUUSUJEN 
VISBY RISTEILLEN
Keskiaika herää eloon ja ruusut 
tuoksuvat hurmaavassa Visbyssä.


