Hei Pohjois-Saksan matkalle 13.5. – 19.5.2019 osallistuja! Lähdemme meidän matkatoimiston pienellä
bussilla, matkaan lähtee 20 henkilöä.
Olen tähän koonnut muutamia tärkeitä asioita huomioitavaksi tällä matkalla:
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Mukana matkalla oltava voimassa oleva passi tai henkilökortti.
Huolehdithan, että matkavakuutuksesi on voimassa jo nyt.
Eurooppalainen sairaanhoitokortti on hyvä olla mukana matkalla. (kysy Liisalta tätä hyvissä ajoin
ennen matkaa, jos tämä ei ole tuttu kortti. Ehdit sen hommaamaan ennen matkaa)
Ilmoita nimesi siten, kun se on virallisesti. Jos käytät esim. toista etunimeäsi ja passissa tai
henkilökortissa on muu etunimi ensimmäisenä. Jos käytät ensimmäistä nimeäsi ja olet sen
ilmoittautuessa sanonut, ei tarvitse nimen takia muuta ilmoittaa.
Muistathan ottaa mukaan lääkkeesi ja mieluummin myös lääkkeiden reseptit.
Olethan ilmoittanut ruoka-allergiasi yms. Liisalle. Lyypekissä ruokailut ovat pöytiin tarjoiltuja.
Päivällisillä jokainen maksaa ruokajuomansa erikseen. (ne eivät sisälly päivällisen hintaan, paitsi
hanavesi). Laivalla on buffet ja siellä ruokajuomat kuuluvat hintaan.
Meidän matkatoimisto ei suosittele juomaan paikallista vettä, joten suosittelemme ostamaan
pullovettä.
Laivalla suosittelemme myös juomaan/ostamaan pullovettä. Laivalla ruokailuissa on kyllä muita
juomiakin, mitkä sisältyvät ruokailuun. Huom. laivan ruokailut ovat siis buffetruokailuja
(noutopöytä).
Laivalla: Brunssi on aamiaisen ja lounaan yhdistelmä. Brunssilla voi käydä 2 kertaa, esim. heti klo
9.30 ja sitten myöhemmin esim. klo 12.30.
Laivalla hytit ovat kansilla 7, 8 tai 9. Ruokailut laivalla kannella 11. Laivalla on hissi ja myös portaat.
Kannattaa miettiä, että miten pakkaa matkatavarat, esim. kahteen pieneen laukkuun ja ottaa
laivalle mukaan vain toisen, tai pakkaa laivalla tarvittavat tavarat erikseen pikkulaukkuun. Hytit ovat
pieniä ja ison laukun kanssa hytissä jää vielä vähemmän tilaa.
Laivalla on pieni myymälä, tosi pieni. Laivalla on myös kaksi baaria. Toinen baari aukeaa jo aamulla
klo 8, jos haluaa ostaa jotain pientä kahvin kanssa jo ennen brunssia.
Laivalla on sauna, naisille ja miehille erikseen.
Laivalla hyteissä televisiot, näkyy suomen kanavia, jos näkyy, riippuu tuulesta. Näkyvyyttä ei voi
varmaksi luvata.
Huomioi, että laivalla ei toimi puhelin eikä nettiyhteys. Ehkä ajoittain voi toimia, mutta huonosti.
Saksassa soitettaessa esim. Liisalle, näppäile numero 00 358 40 514 78 41
tai Timo 00 358 40 480 1030.
Jos soitat suomalaisella kännykällä Saksasta Suomeen, ensin 00, sitten Suomen suunta 358 ja sen
jälkeen puhelinnumero ja jätä ensimmäinen nolla pois suuntanumerosta tai kännykkänumerosta.
Kun lähdemme Saksasta perjantaina kotimatkalle, lähtö klo 11 hotellilta ja tästä päivästä tulee
todella pitkä. Hotellihuoneet annetaan pois ja vasta seuraavana iltana myöhään tai vasta yöllä
pääsemme laivaan. Tässä ei ole vaihtoehtoja, vain yksi laiva kulkee ja sen aikataulut ovat nämä.
Bussimatkalla Lahdesta Vuosaareen ehdin vielä kertoilla käytännön asioita.
Pukeutuminen, kannattaa varata mukaan sellaiset kengät ja vaatteet, joilla on mukava matkustaa.
En usko, että juhlavaatteille olisi tällä matkalla käyttöä.

Ilmoita Liisalle, että sait tämän kirjeen, puh. 040 514 78 41. Tai, jos on jotain kysyttävää, vastaan mielelläni.
Ystävällisin terveisin Liisa ja Timo
Matkapalvelu Liisa Hietala Oy
puh. 040 514 78 41

