
 

 

 

Tunnelmallinen Kööpenhamina ja Henkeäsalpaavat Norjan Vuonot!    ESITE 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matka-aika 22-30.5.2020 ( 8 yötä) 

 
Matkakohde  Kööpenhamina ja Pohjoinen Eurooppa Risteily  ( Tanska, Saksa, Norja) 

 
Ryhmän koko 20-30 henkilöä  

 
Lentoaikataulut Oulu  Helsinki  0945 – 1045 

 Helsinki  Kööpenhamina 1200 – 1240 
 Kööpenhamina Helsinki  2015 – 2250 
 Helsinki  Oulu  2350 – 0050 +1vrk 
  
Hintaan sisältyy  

- Lennot  Finnairin reittikoneella turistiluokassa 
- Majoitus 1 yö Kööpenhaminassa  4* Hotellissa ennen risteilyä jaetussa 2hh   
- Saapumisen jälkeen tutustuminen hotellin ympäristöön matkanjohtajan johdolla 
- Laivalla 7 yötä valitsemassasi hytissä (ikkuna tai parveke) 
- Aamiaiset hotellissa  
- Täysihoito Risteilyllä 
- Menopaluu kuljetus Kööpenhamina kenttä-hotelli-satama-kenttä  
- Kaupunkikiertoajelu Kööpenhaminassa risteilyn jälkeen suomenkielisellä oppaalla  
- Verot ja viranomaismaksut 
- 1 matkalaukku 23kg ruumaan + 8kg käsimatkatavara /hlö  
- Oulun Matkatoimiston matkanjohtaja matkalla mukana koko matkan ajan 

  
 Matkan hinnat ja toteutuminen edellyttävät vähintään 20 matkustajaa. 
 
Matkan hinta  Ikkunahytti Bella 1680€ / henkilö  

  Ikkunahytti Fantastica 1798€ / henkilö (parempi sijainti, esteetön näköala) 
  Parvekehytti Bella 1928€ / henkilö  
  Parvekehytti Fantastica 1998€ / henkilö (parempi sijainti, esteetön näköala) 
 
 
Lisämaksusta   Yhden hengen hytti/huone +840€-1100€ erillisestä tilauksesta vahvistuu 

 Juomapaketit laivalle kysythän lisää 
  
Ilmoittautuminen          Oulun Matkatoimistoon puh 08-336900 tai myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
                                                     
Hotelli First Hotel Mayfair ****/  Helgolandsgade 3 Copenhagen  
 

Ihana ja tunnelmallinen hotelli rauhallisella sivukadulla. Hotellilla keskeinen sijainti Vesterbrossa, noin 5min 
päässä Keskusasemalta ja Tivolista.  Noin 30min lentokentältä liikenteestä riippuen. Lyhyt kävelymatka ydinkeskustaan, 
ravintoloihin, taidegallerioihin, baareihin jne. Kaikissa huoneissa on WiFi, TV. Hotellissa nautitaan buffet aamiainen ja 
halutessasi voit ruokailla myös hotellin ravintolassa. Kahden hengen huoneet ovat 18 neliötä ja 
yhden hengen huoneet 10 neliötä. Kahden hengen huoneissa on joko kaksi erillistä sänkyä 80x200cm  tai yksi sänky 
180x200cm. Yhden hengen huoneessa sänky on 105x200cm. 
 

mailto:myynti@oulunmatkatoimisto.fi


 

 

 
 
Pohjoinen Eurooppa 7 yötä Kööpenhamina/Kööpenhamina 23.-30.5.2020 
 

 
 
Huom! 28.5 Hellesylt / Geiranger päivänä laiva ankkuroituu merelle sataman ulkopuolelle, joten maihin kuljetaan 

yhteysveneen kyydissä. Yhteysveneeseen ei pääse pyörätuolilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MSC Cruises on eurooppalainen varustamo, jonka matkustajat ovat kotoisin ympäri maailmaa. Aluksen ohjelmassa 

on otettu kaikki ikäluokat huomioon. Tarjolla on myös monenlaisia urheilu- ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Jokaiselle löytyy 
oma lempipaikka alukselta – oli se sitten suuri teatteri, kylpyläosasto, yökerho tai joku monista baareista tai 
loungeista. Lisäksi alukselta löytyy kasino, Internet-kahvila ja kirjasto. Tunnelma laivalla on rento. Kahtena iltana viikossa 
hieman muodollisempi pukeutuminen on suotavaa. Lisätietoja laivasta https://risteilykeskus.fi/msc/poesia/ 
 
MSC Poesia aloitti liikennöinnin huhtikuussa 2008. Alus sopii yhtä hyvin sekä nuorille ja aktiivisille matkustajille että 

perheille. Aluksella on tilaa kaiken kaikkiaan 3200 matkustajalle ja 1039 henkilökunnan jäsenelle. Risteilyalusta on 
kunnostettu edellisen kerran vuonna 2018. Laiva käsittää 13 kantta, 3 uima-allasta, 7 poreallasta, 5 ravintolaa, 8 baaria.. 
 
Hyvä tietää https://risteilykeskus.fi/risteilyvarustamot/msc/hyva-tietaa/ 
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MSC Poesian hytit ovat erittäin mukavia. Kaikissa hyteissä on oma suihku ja wc, televisio, puhelin, minibaari sekä 

tallelokero. Sisähytit ovat noin 14 m², ulkohytit 16 m², parvekehytit 17 m² . Hyteissä on parisängyt, jotka saa 
pyydettäessä myös erillisiksi. 

Ulkohytti 

Korkeaan palvelutasoon MSC Cruisesin risteilyaluksilla sisältyy  
henkilökohtainen hyttiemäntä/-isäntä, joka huolehtii hytin  
siivouksesta ja varustelusta kahdesti päivässä.  
 Ikkunalliset hytit ovat kuin pieniä hotellihuoneita. 
Hyteissä on parisänky, jonka voi tarvittaessa jakaa kahdeksi erillissängyksi.  
Hytin varustukseen sisältyy myös mm. interaktiivinen televisio, puhelin,  
langaton internetyhteys (lisämaksullinen), ilmastointi, vaatekaappi, hiustenkuivaaja, 
WC ja kylpyhuone, minibaari/jääkaappi, tallelokero ja vaatekomero.  
Osa hyteistä soveltuu 4 hengelle.  Hytin koko on 12-16 m², koot vaihtelevat laivoittain 
 
Parvekehytti 
 

Korkeaan palvelutasoon MSC Cruisesin risteilyaluksilla sisältyy  
henkilökohtainen hyttiemäntä/-isäntä, joka huolehtii hytin  
siivouksesta ja varustelusta kahdesti päivässä.  
 Parvekkeelliset hytit ovat kuin hotellihuoneita. Hyteissä on parisänky,  
 jonka voi tarvittaessa jakaa kahdeksi erillissängyksi.  
’Hytin varustukseen sisältyy myös mm. interaktiivinen televisio, puhelin,  
hiustenkuivaaja, langaton internetyhteys (lisämaksullinen), ilmastointi,  
vaatekaappi, WC ja kylpyhuone, minibaari/jääkaappi, tallelokero ja vaatekomero.  
Osa hyteistä soveltuu 4 hengelle. Hytin koko on 15-17 m²  
ja parvekkeen koko on noin 3 m², koot vaihtelevat laivoittain. 
 
 

Risteilyn ohjelma 

Risteilyn päiväohjelma toimitetaan hyttiin aina päivää edeltävänä iltana. 
Päiväohjelmasta löydät kaikki laivan tapahtumat, aktiviteetit ja 
esitykset kellonajan mukaan ilmoitettuna.  Ohjelmaa järjestetään laivalla  
aamun aikaisista tunneista iltamyöhään. Päivän ohjelma saattaa sisältää  
mm. liikunta- ja tanssitunteja, askartelua, taidehuutokauppoja, juhlia,   
elokuvanäytöksiä ja musiikkiesityksiä.  
Risteilyn jokaisena iltana laivan teatterissa esitetään viihde-esityksiä. 
  
Päiväohjelman yhteydessä on ilmoitettu laivan ravintoloiden, baarien ja  
muiden alueiden aukioloajat ja sijainnit. Listauksesta näet mm. mihin aikaan  
laivan buffetravintolassa tarjoillaan aamiaista ja monelta kuntosali aukeaa.  
Samat tiedot löydät myös MSC for Me -sovelluksesta.  
 

Hintaan sisältyvät ravintolat 

Risteilyn hintaan sisältyy ruokailu pääravintolassa ja buffetravintolassa. Pääravintolassa on saatavilla aamiaiselle ja 
illalliselle lapsille omat ruokalistat. Buffetravintolassa on useita erilaisia pitopöytiä, joissa on tarjolla eri ruokavaihtoehtoja, 
kuten pitsaa, grilliruokaa, salaattia ja lämpimiä ruokia. Buffetravintola on myös auki tauotta lähes ympäri vuorokauden.  
  
Pääravintolassa/pääravintoloissa on tarjolla eri kattausaikoja illalliselle. Huom! Ryhmän kattausaika klo 18.00. 

Vaihtoehtoisesti voit syödä illallista myös buffetravintolassa. Voit toivoa itsellesi aikaista tai myöhäistä kattausaikaa. 
Huomioithan kuitenkin, että Fantastica- ja Aurea-luokan matkustajat ovat etusijalla kattausajan valinnassa.  Aurea-
matkustusluokassa matkustavilla on saatavilla ”MyChoice”-illallisvaihtoehto, joka antaa enemmän vapauksia illallisajan ja 
paikan suhteen.   
  
Buffetravintolassa on saatavilla maksutta automaateista vettä, mehua, kahvia ja teetä. Pääravintolassa tarjotaan 
hanavettä pyynnöstä, mutta pääasiassa kaikki juomat ovat maksullisia, jos asiakkaalla ei ole juomapakettia 

Lisämaksusta voi tilata ennakkoon juomapaketit risteilylle. Kysy lisää. 

 



 

 

Pukeutumiskoodi 

MSC Cruisesin risteilyillä ei ole tarkkoja pukukoodeja. Voit pukeutua päivisin rentoihin lomavaatteisiin. Iltaisin 
matkustajien toivotaan pukeutuvan hieman siistimmin. Miehet voivat pukeutua esimerkiksi pikeepaitoihin ja housuihin ja 
naiset esimerkiksi mekkoon, hameeseen, housuihin ja puseroon. Viikon risteilyn aikana järjestetään muutama gaala- tai 
Elegant Dining -ilta, jolloin matkustajien toivotaan pukeutuvan juhlavasti laivan pääravintolaan. Naiset voivat pukeutua 
vaikkapa leninkiin tai housupukuun ja miehet pikkutakkiin. Huomio kuitenkin, että jos et halua ottaa mukaasi 
juhlavaatteita, voit ruokailla gaalailtoina rennommin esimerkiksi laivan buffetravintolassa.  
 
Laivalla hintaan sisältyy: 

•Majoitus tilavassa, hotellihuonemaisessa hytissä valitussa hyttiluokassa. Kaikissa hyteissä on kylpyhuone ja 
WC. Hyteissä vakiona myös TV, puhelin, kampauspöytä ja hiustenkuivain. 
•Kaikki ruokailut laivalla. Täysihoitoon sisältyy aamiainen, lounas ja illallinen sekä välipalat laivan 
pääravintolassa ja buffet-ravintolassa. 
•Laivan palveluiden käyttö (joissakin tapauksissa maksua vastaan) 
•Tapahtumat ja viihdeohjelma laivalla. 
•Satamamaksut, verot ja polttoainelisämaksut. 

•Matkalaukkujen toimitus hyttiin/terminaaliin risteilyn lähtö/paluupäivänä. 
•Palvelurahat laivan henkilökunnalle 

 
Ei sisälly 

•Juomat laivalla. 
•Henkilökohtaiset kulut kuten ostokset laivan myymälässä. 
•Puhelin- ja internetkulut 
•Henkilökohtaiset palvelut, kuten kampaaja, hieronta ja muut kylpylähoidot.    
•Laivan lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut 
•Matkavakuutusta 
•Palvelurahat laivan ravintoloiden ja baarien henkilökunnalle. Juomatilausten hintoihin lisätään 
automaattisesti palveluraha (15 %). Mikäli olette varanneet ja maksaneet juomapaketin ennen risteilyä, 
juomatilauksista ei veloiteta palvelurahaa. 
•Mahdollista viisumia (tarvittaessa). 

Maksuvälineet 

Maksuvälineenä laivalla toimii lähtöselvityksen yhteydessä saatu hyttikortti. Hyttikortti tulee käydä aktivoimassa laivan 
aktivointipisteillä risteilyn ensimmäisenä päivänä. Aktivointipisteellä hyttikortille rekisteröidään luotto- tai pankkikortti. 
Kortiltasi tehdään aktivoinnin yhteydessä katevarauksia min 250€, jotka poistuvat luottokortilta viimeistään 14 päivää 

matkan päättymisen jälkeen. Kun korttiyhtiö on poistanut katevaraukset luottokortilta, ovat varat jälleen kortin haltijan 
käytettävissä.  
  
HUOM! Suosittelemme, että rekisteröit hyttikortillesi luottokortin. Jos rekisteröit hyttikortillesi pankkikortin tai teet 
käteistalletuksen, tulee sinun käydä laivan vastaanotossa noutamassa käyttämättä jääneet käteisvarat risteilyn 
viimeisenä iltana tai aamuna. Käyttämättä jäänyt summa palautetaan sinulle käteisellä. Voit tarkistaa hyttitilisi saldon 

hyttisi televisiosta, MSC for Me -sovelluksesta tai viimeisenä päivänä hyttiin toimitetusta erittelystä. Mikäli erittelystä 
löytyy jotain huomautettavaa tai virheellistä, tulee siitä tehdä reklamaatio laivan vastaanotossa ennen risteilyalukselta 
poistumista. MSC Cruises hyväksyy seuraavat kortit: Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners, JCB and American 
Express. Lisäksi käyvät Visa ja MasterCard Debit-kortit, paitsi risteilyillä Etelä-Amerikassa sekä Etelä-Afrikassa.   

Valuutta laivalla 

MSC Cruisesin risteilyillä Euroopassa, Arabiemiraateissa ja pitkillä risteilyillä, jotka lähtevät Euroopasta valuuttana toimii 
euro. Risteilyillä Karibialla, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja pitkillä risteilyillä, jotka lähtevät muualta  

Lääkäripalvelut 

Jokaisella laivalla on hyvin varusteltu lääkäriasema, joissa työskentelee lääkäri sekä sairaanhoitaja. Lääkäriasema on 
avoinna päiväkohtaisessa ohjelmassa merkittyinä aikoina ja hätätapauksissa ympäri vuorokauden. Laivalla tarjotut 
lääkäripalvelut ovat maksullisia, joten suosittelemme, että jokaisella matkustajalla on voimassa oleva sairaus- tai 
matkavakuutus, joka korvaa hoidon. Sen varalta, että matkavakuutuksesi ei kata kaikkea laivalla saamaasi hoitoa, säilytä 
kaikki kuitit voidaksesi neuvotella vakuutusyhtiösi kanssa kotiin palattuasi. Lääkäripalvelut veloitetaan suoraan 
hyttikortilta. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Matkan maksaminen Ennakkomaksu 600e/hlö 2.10.2019 mennessä. Loppumaksu 3kk ennen matkaa.  

 
Muutos ja peruutusehdot Ennakkomaksun jälkeen 600eur per hlö. Loppumaksun jälkeen 95% matkan 

hinnasta. 

 
Jos seurueen jäsen peruu matkansa, perimme majoituksen vajaakäyttökulut 
peruuttajalta. 

 

Suosittelemme kattavaa matkustajavakuutusta matkalle. Matkavakuutus suositellaan 
voimaan otettavaksi heti ensimmäisen maksusuorituksen yhteydessä. 

 
 Nimenmuutokset ovat kuluttomia lentolippujen lipunkirjoitukseen saakka. Sen jälkeen 

perimme toimistokulun, jonka lisäksi mahdolliset yhteistyökumppanin perimät 
muutoskulut. 

 
Laskutus Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisää 15 euroa / lasku 

sähköpostiin tai 20 euroa / lasku kirjepostina. Jos lähetämme ryhmälle kertalaskun, 
emme peri erillistä laskutuslisää. 

 
Nimet Passinmukaiset nimet ja syntymäaika ilmoittautumisen yhteydessä.   

 
Lisätietoja Hinnat perustuvat tarjousta tehtäessä voimassaoleviin hinnastoihin. Niiden muuttuessa 

varaamme oikeuden muuttaa tarjousta uusien hinnastojen mukaisiksi. Hinnat ovat 
sitoumuksetta, samoin aikataulut. 

 
 Kyseessä on valmismatka, johon sovelletaan erityisehtoja. Oulun Matkatoimiston 

valmismatkojen lisä- ja erityisehdot ovat nähtävissä nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 Jos teillä ei ole mahdollisuus tutkia ehtoja nettisivuiltamme, voitte tiedustella ehtoja 
toimistostamme. 

 
 Verot ja valuuttakurssit tarkistetaan vahvistuksen yhteydessä sekä neljä viikkoa ennen 

matkan alkua (lipunkirjoituksen yhteydessä). Matkat tehdään kansainvälisillä 
reittilennoilla ja kuljetusmuodon erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus 
korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, 
polttoainemaksuissa tai viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia. 

 
 Lisätietoja Ulkoministeriön sivuilta www.formin.fi, rokotuksista www.thl.fi, 

lentomatkustamisesta ja pakkausohjeet www.finavia.fi. Suosittelemme myös 
matkustusilmoituksen tekoa https://matkustusilmoitus.fi  

 
 Matkalla tulee olla voimassa oleva passi. Passin tulee olla voimassa 6 kuukautta matkan 

jälkeen. Tarkistathan maahantulomuodollisuudet ja viisumit hyvissä ajoin ennen matkaa.  
 
  

Matkaterveisin, 
 
OULUN MATKATOIMISTO OY 
 
Matkanjohtaja Riikka Eklund 
 
Kirkkokatu 11 A 9 
90100 Oulu 
riikka.eklund@oulunmatkatoimisto.fi 
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