
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

TERVETULOA HÄMEBUSIN TALLINNAN 
PÄIVÄMATKOILLE! 

HämeBus ValmisMatkat järjestää hyväntuulisia Tallinnan päivämatkoja 
Eckerö Linen M/S Finlandialla. Ei muuta kuin kyytiin ja let’s go! 

KEVÄÄN HINTAHULINAT: 55€ /hlö SU- JA ARKILÄHDÖT                                               

LAUANTAILÄHDÖT 65€/hlö                                                                
Sis. kuljetukset, bussin mukana Tallinnassa sekä laivaliput kansipaikoin 

Irrottaudu hetkeksi kiireisestä arjesta ja lähde viettämään lomapäivää yksin tai isommalla porukalla, 
tai kiertelemään kauppoja yhdessä perheen kanssa, laadukkaalla ja turvallisella bussillamme. 

KEVÄÄN LÄHDÖT: KE 01.03., PE 07.04. JA SU 30.04. (uusia lähtöjä tulossa myöhemmin) 

Bussi vie sinut mm. Super Alkoon, shoppailemaan Rocca al Mare – tai T1-kauppakeskukseen 
(riippuen ajankohdasta), Vanhaan kaupunkiin sekä kuljettaa vielä satamaan, ja omaan tahtiin saa 

myös kulkea sekä tuoda kantamukset valmiiksi bussiin. Paluumatkalla laivalla on vaihtuva 
esiintyjä, esim. 1.3. illalla esiintyy Voice of Finland -finalisti Jesse Kaikuranta. 

 
MATKAN AIKATAULU: 
Lähdemme aamulla seuraavan reitin mukaisesti: 
Klo 5:00 Rengon Teboil – Klo 5:25 Parolan R-kioski – Klo 5:40 Wetterhoff, HML –                                
Klo 6:05 Turengin la-asema – Klo 6:20 Tervakosken ramppi – Klo 6:35 Riihimäki Matkakeskus 
Klo 8:00 Länsisatamassa, klo 8:30 pääsee laivaan, klo 9:00 laiva lähtee 
Klo 11:15 laiva saapuu Tallinnaan 
Klo 11:30-17:30 aikaa olla maissa / kulkea bussin mukana 
Klo 17:30 on viimeistään oltava terminaalissa lähtöselvityksessä 
Klo 18:30 laiva lähtee kohti Helsinkiä 
Klo 21:00 Perillä Helsingin Länsisatamassa 
Klo 21:20 kotimatka alkaa (kun kaikki ovat kyydissä) 
Klo 24:00 mennessä omilla paikkakunnilla 
 
 

 

 



 

LISÄTIEDOT JA MATKAEHDOT 

 
Lisähinnasta saatavilla: aamiainen 17€/hlö, buffet 33€/hlö, A- ja B-hyttejä (hinnat 

vaihtelevat ajankohdan mukaan)                                        
 

 Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse 
toimistoomme  044-9886896 tai sähköpostitse 

valmismatkat@hamebus.fi  
Matkan voit myös varata ja maksaa matkakaupastamme: 

https://liikuttajat.fi/hamebus  

Viimeinen ilmoittautumispäivä on aina viikkoa ennen matkapäivää, jonka jälkeen 
ilmoittautuminen on sitova. Matkalle mukaanpääsyä voi tiedustella myös tämän päivämäärän 

jälkeen. Matka maksetaan, kun toimistostamme on tullut vahvistus toteutumiselle. Maksutapoina 
käy lasku sähköpostitse ja kirjepostilla, maksut matkakaupassa sekä joissakin tilanteissa myös 

käteinen.  

Tarkistathan aina ennen matkaa, että passisi / henkilökorttisi on voimassa matkan ajan.             
Kuljettaja/ matkanjohtaja jakaa laivaliput sekä päivän aikataulun bussissa ennen laivan lähtöä.                                          

Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa mahdolliset ruoka-aineallergiat / muut tarvittavat 
lisätiedot / varaukset. 

Matka toteutuu, mikäli on vähintään 20 lähtijää. Pidätämme oikeuden matkan aikataulu ohjelma- 
muutoksiin. 

Meiltä voit myös kätevästi varata mieleisesi paikan bussista hintaan 3€/paikka. 

Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, jotka vähentävät ilmassa 
leijuvia bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme käsidesiä ja suosittelemme käyttämään 

kasvomaskia matkan aikana sisätiloissa. 

HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on merkitty 
matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin. 

Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

MATKA ON TARKOITETTU KAIKENIKÄISILLE. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
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