Lähtö 15.5.2019 (ke – su)

ROPAX Hansaristeily kukkivaan Hampuriin • 5 pv

Helsinki – Travemünde – Bad Oldesloe – Hampuri – Lyypekki – Travemünde – Helsinki
Hansaristeily Saksaan on loma, jossa yhdistyvät vaivattomasti ohjelmallinen oleskelu laivalla ja keväinen kukkiva
Hampuri!
Sisältörikkaan merimatkan jälkeen majoitumme yön hotellissa Bad Oldesloessa Lyypekin kupeessa, josta
aamiaisen nautittuamme suuntaamme Hampuriin. Aamupäivän aluksi tutustumme parituntisella opastetulla
kävelykierroksella upean 47 hehtaarisen Hampurin Planten un Blomen (kasvit ja kukat) puiston
parhaimpiin paloihin. Vuonna 1935 puutarhanäyttelyä varten perustetun puutarhan ehdoton vetonaula on
Euroopan suurin japanilainen puutarha ja sen teehuone, alppiruusuja unohtamatta. Planten un Blomenista
suuntamme viettämään vapaa-aikaa Hampurin parhaalle ostokadulle Mönckeberstraßelle, jossa ostoksien lisäksi
on aikaa omatoimiselle lounaalle. Loppuiltapäivästä suuntaamme tutustumaan opastetulla kierroksella
kasvitieteelliseen erikoispuutarhaan (Botanishcer Sondergarten) noin puolen tunnin ajomatkan päähän.
Vuonna 1926 Wandsbekerin opettajayhdistyksen toimesta alunperin koulutustarpeisiin perustamaa puutarhaa
voidaan ennemminkin pitää puistona kuin perinteisenä kasvitieteellisenä puutarhana. Puistokierroksen jälkeen
matkaamme linja-autolla Lyypekin Raatihuoneen kellariin illalliselle, josta palaamme illalla Travemündeen ja
nousemme laivaan.
Hyvin nukutun laivayön jälkeen aloitamme päivän runsaalla brunssilla, vietämme ohjelmallisen meripäivän ja
nautimme illallisella pöydän antimista. Laiva saapuu takaisin Helsinkiin sunnuntaiaamuna, ennen laivasta nousua
nautimme maittavan meriaamiaisen.

Matkaohjelma • 5 pv
Tarkempi matkaohjelma, joka sisältää tiedot eri ohjelmista ja palveluista laivalla jaetaan matkan aikana. Hintaan
sisältyvät ateriat on merkitty matkaohjelmaan (A=aamiainen, L= lounas, P=päivällinen)

Keskiviikko 15.5.
Lähtö Helsingistä, Vuosaaren satamasta klo 17.00. Illallinen (sis. ruokajuomat) ja iltaohjelmaa. (P)
Torstai 16.5., Päivä merellä – Lyypekki
Päivä merellä. Brunssi ja illallinen (ei ruokajuomia). Tietoja viihdeohjelmaa merimatkan aikana. Laiva saapuu Travemündeen klo 21.30. Siirtyminen hotelliin Bad
Oldesloeen TRYP by Wyndham Bad Oldesloe 3* hotelliin, yöpyminen. (A, P)
Perjantai 17.5., Lyypekki – Hampuri
Hotelliaamiaisen jälkeen siirtyminen linja-autolla Hampuriin. Opastettu, ohjelmallinen päivä Hampurissa.
Paluu illalla Travemündeen ja laivaannousu noin klo 22.30. (A, P)
Lauantai 18.5., Päivä merellä
Laiva lähtee klo 3.30. Päivä merellä. Brunssi ja illallinen laivalla (sisältää ruokajuomat). Tieto- ja viihdeojelmaa
päivän mittaan. Illallisen jälkeen Kristina®-matkanjohtajan järjestämää ohjelmaa. (A, P)
Sunnuntai 19.5.
Aamiainen. Tulo Helsinkiin Vuosaaren satamaan klo 9.30. Laivastanousu. (A)

Risteilyhinnat € / hlö
B-luokka, sisähytti 10 m²
A-luokka, erilliset vuoteet 10 m²
A-luokka, parivuode 16 m²

2hh

1hh

535
575
635

650
735
820

Ryhmäalennus: 40 € / hlö alennus, kun ryhmän koko on väh. 16 hlö.

Hintaan sisältyy
Risteily Helsinki – Travemünde – Helsinki Finnlinesin Star-luokan laivalla valitussa hyttiluokassa.
Hotellimajoitus Bad Oldesloessa aamiaisineen. Puolihoitoruokailut laivalla (brunssi/aamiainen, illallinen).
Illallinen Lyypekissä. Opastetut kierrokset Planten un Blomen ja Botanischer Sondergarten puutarhoissa.
Bussikuljetukset Saksassa. Kristina®-matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan

Huomioitavaa ja hyvä tietää
•

•

•

Tälle matkalle tarvitaan passi tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti. Ajokortti ja
KELA-kortti eivät ole matkustusasiakirjoja. Lapsella on oltava oma passi tai henkilökortti.
Tarkista ajoissa, että passisi/henkilökorttisi on ehjä ja riittävän kauan voimassa.
Retkillä on jonkin verran kävelyä. Maasto ja eri kävelytasot voivat olla vaihtelevia. Kierroksiin
saattaa sisältyä myös jyrkkiä portaita. Matkan onnistumiseksi ja oman viihtyvyyden
takaamiseksi edellytämme kaikilta matkustajilta riittävää liikuntakykyä.
Kristina Cruises risteily on erityisehtoinen matka. Mikäli joudut peruuttamaan matkasi,
sovelletaan Kristina Cruises Oy:n 1.7.2018 voimaan tulleita erityis- ja peruutusehtoja.
Näin ollen kehotamme hankkimaan peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja
matkatavaravakuutuksen jo matkan varausvaiheessa.

Tämän matkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Kristina Cruises Oy.

Varaukset
Riitta Utriaiselle puh. 050 595 2202 tai
marja.riitta10@gmail.com 15.12.2018 mennessä.

