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Matkustajatietojen ilmoittaminen 

Huolehdithan, että tarvittavat matkustajatiedot on ilmoitettu varaukseesi. Huomaathan, että 
laivaannousukortteja ei voida tulostaa ilman pyydettyjä matkustajatietoja. Nimen lisäys tai 
matkustajatietojen muuttaminen maksaa 20 € / varaus. Etukäteen tehtävistä muutoksista 
lähetämme laskun, terminaalissa muutosten maksu onnistuu vain käteisellä. 

Jos haluat muuttaa matkustajatietoja, ilmoitathan asiasta toimistoomme osoitteeseen 
elitloppet@elamysmatkat.com. Club One numeroa ei voi enää lisätä varaukselle.

Matkustusasiakirjat 

Jokaisella matkustajalla tulee olla mukana passi, viranomaisen myöntämä kuvallinen 
henkilötodistus tai ajokortti (HUOM! Ajokortti käy vain pohjoismaiden kansalaisilla). Mikäli 
matkustaja ei ole Suomen kansalainen tulee mukana olla passi. Laivaan pyrkiessä ja 
laivasta poistuessa tulee aina olla mukana kuvallinen henkilötodistus ja 
laivaannousukortti, jotka tarkistetaan satamassa. 

Säilytäthän laivaannousukortin ja puhelimen erikseen, jotta hyttiavaimesi magneettijuova 
säilyy ehjänä matkan ajan! 

Satamassa / laivaannousukorttien lunastus 

Laivaannousukorttien ja muiden kuponkien jako aloitetaan Turun satamassa pe 27.5. klo 
17. Tiskit sijaitsevat Silja Linen terminaalin ensimmäisessä kerroksessa.

Liput noudetaan tilauksen yhteyshenkilöksi merkityn matkustajan sukunimen 
perusteella ja samassa kuoressa on koko hyttiseurueen laivaannousukortit sekä muut liput 
ja ateriakupongit. Tiskit on määritetty sukunimien mukaan. Valitse oikea tiski, niin lippujen 
noutaminen sujuu joutuisasti. 

Laivaan pääsee klo 20:00 ja laiva lähtee satamasta klo 20:15. Voit siis halutessasi 
välttää terminaalin ruuhkat noutamalla lippusi aikaisemmin ja nauttia Turusta ennen 
lähtöä. Terminaalin 2. kerroksessa on 2 (pientä) baaria sekä sataman vieressä palvelee 
Best Western Hotel Seaportin baari ja aurinkoinen terassi. 

Huomaa, että omia alkoholijuomia ei saa tuoda laivalle. Satamassa suoritetaan 
laukkutarkistuksia ennen laivaannousua. 



 

 

 
Kuljetukset Turkuun / Turusta 

Jos et ole vielä varannut kuljetuksia Suomen puolella, voit tehdä sen vielä olemalla 
yhteyksissä toimistoomme. Aikataulut ja reitit ovat nähtävissä alla. HUOM! Kuopion / 
Jyväskylän sekä Helsingin bussit ovat jo täynnä. 
 
Varatessasi kuljetuksen, voit valikoida minkä tahansa mainituista paikoista 
kyytiinnousupaikaksi, hinta määrittyy lähimmän pää-kyytiinnousupaikan mukaan joka 
näkyy otsikoissa alla. 
 
Bussit eivät odota ja aikataulu on lähtöajan mukaisesti. Olethan siis paikalla ajoissa. 
 
HELSINKI HUOM! TÄYNNÄ 
klo 15:15 Helsinki, Mikonkadun turistipysäkki 
klo 16:45 Teboil Kivihovi 
Päätepysäkki Turku satama 
 
TAMPERE 
klo 15:00 Tampere, Matkakeskus 
klo 15:25 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki 
klo 16:00 Sastamala, Vammalan tori 
klo 16:45 Huittinen ABC 
Päätepysäkki Turku satama 
 
OULU / VAASA 
klo 08:00 Oulu, linja-autoasema 
klo 08:15 ABC Tupos Liminka 
klo 09:05 Raahe, Pattijoen ABC 
klo 11:45 Kokkola ABC:n piha 
klo 12:45 Uusikaarlepyy, Shell Nykarelby 
klo 13:45 Vaasa, linja-autoasema 
klo 14:20 Pirttikylä 
klo 14:45 Närpiö, Teboil 
klo 15:10 Kristiinankaupunki, ABC 
klo 16:30 Pori ABC 
Päätepysäkki Turku satama 
 
KUOPIO / JYVÄSKYLÄ HUOM! TÄYNNÄ 
klo 10:50 Kuopio, linja-autoasema 
klo 11:35 Suonenjoki, Koskelon Matkailukeskus 
klo 12:20 Lievestuore 
klo 13.10 Jyväskylä, Harjukadun tilausajopysäkki 
klo 14:30 Jämsä, Shellin piha 
klo 15:45 ABC Oritupa 
klo 16:55 Akaa, Kylmäkosken Tokmanni 
Päätepysäkki Turku satama 
 



 

 

JOENSUU 
klo 08:30 Joensuu, linja-autoasema 
klo 10:15 Parikkala, rautatieasema 
klo 12:00 Imatra ABC 
klo 12:30 Lappeenranta, Matkakeskus 
klo 13:45 Pyhtää, ABC Majakka Pyhtää 
klo 14:30 Porvoo, linja-autoasema 
klo 17:00 Lohja ABC 
Päätepysäkki Turku satama 
  
Busseissa on nimilistat, joten pääset matkaan antamasi nimen mukaisesti eikä erillisiä 
lippuja bussikyyteihin tule. Paluumatkalla pyydämme bussikuljetuksen varanneita 
siirtymään suoraan laivasta bussilaiturille, kuljetukset lähtevät heti, kun kaikki ovat 
kyydissä.   
 
Mikäli haluat hypätä kyytiin tai jäädä paluumatkalla jollakin välipysäkillä lähtö-
/päätepysäkin sijaan tai aiot käyttää kuljetuksen vain jompaan kumpaan suuntaan, asia 
tulee ilmoittaa pikaisesti toimistoomme elitloppet@elamysmatkat.com. 
  

Matka-aikataulu 

Päivä Klo*   
27.5. 20:00 Laivaan nousu 
27.5. 20:15 Lähtöaika Turusta 
28.5. 08:00 Saapuminen Tukholmaan 
      

28.-29.5. 24/7 Laiva Värtahamnenin terminaalissa, uloskäynti kannen 5 keula-aulan  
kautta. Kulku 24/7 terminaalin kautta. 

     

28.5. LA Elitloppet: ovet auki klo 10:00, ensimmäinen lähtö klo 12:45.  
Ravit loppuu klo 18:40. 

29.5. SU Elitloppet: ovet auki klo 10:00, ensimmäinen lähtö klo 12:45.  
Ravit loppuu klo 18:40. 

      
29.5. 22:00  Lähtö Tukholmasta 
30.5. 12:00   Saapuminen Turkuun 

     
*Kaikki matka-ajat ovat paikallisia aikoja! 

  

Aamiainen ja muut ruokailut laivassa 

Aamiainen sisältyy hytin hintaan ja jokaiselle tulee erillinen aamiaiskuponki/päivä eli 
yhteensä 3 aamiaiskuponkia. Meriaamiainen tarjoillaan Grande Buffetissa ja Grill 
Housessa, erikoisaamiaista ei ole tarjolla.  
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Aamiaisen aukioloajat: 
La 07:00-11:00 (Ruotsin aikaa) 
Su 07:00-11:00 (Ruotsin aikaa) 
Ma 08:00-11:00 (Suomen aikaa) 
 
Buffet-kattauksen aukioloajat: 
Pe 20:15-23:00 (Suomen aikaa) 
La 19:00-22:00 (Ruotsin aikaa) 
La 19:00-23:00 (Ruotsin aikaa) 
 
Suosittelemme varaamaan ruokailut etukäteen, koska laivan ollessa täynnä ravintolat 
tulevat suurella todennäköisyydellä ruuhkautumaan. A la carte-varauksia ei voi tehdä 
ennakkoon, mutta pystyt halutessasi lisäämään buffetruokailut tilaukseesi 15.5. 
mennessä olemalla yhteyksissä toimistoomme.  
  

Kuljetusaikataulut Ruotsissa 

Kuljetukset satamasta Solvallaan ja takaisin on järjestetty seuraavan aikataulun 
mukaisesti. Bussiin pääsee Raviristeilyn passilla, joten varaa se mukaan, kun poistut 
laivasta. Huomioithan että raveissa on myös muita suomalaisia matkanjärjestäjiä, tarkasta 
että liikut Elämysmatkojen Elitloppet-busseilla (varustettu Jaajo & Janne/ Elämysmatkat 
kyltillä). 
 
HUOM! Viimeisen kuljetuksen lähdettyä matkanjärjestäjä ei ole vastuussa mahdollisesti 
kyydistä jääneistä asiakkaista. 
 
Muista ottaa mukaan myös laivaannousukorttisi sekä henkilöllisyystodistus, tarvitset ne 
kun saavut raveista takaisin laivalle.  
 
Puhelinnumero kuljetuksiin liittyen palvelee lauantaina ja sunnuntaina klo 09-19:00. 
Puhelinnumero on: +358 40 900 3276 
 
Meno Lauantai Sunnuntai 
Yksittäiset vuorot   09:20 ja 10:00 9:20 ja 10:00 
Non-stop  11:00-12:30  11:00-12:30 
Yksittäiset vuorot   13:00 ja 13:30  13:00 ja 13:30 
      
Paluu     
Non-stop 17:00-18:30  17:45-19:15 
   
  

Virallinen taksi Ruotsissa 

Taxi Stockholm +46 8 15 00 00  
  



Pääsyliput Solvallaan 

Pääsyliput Solvallaan löytyvät samasta kuoresta laivaannousukorttien kanssa. 
Raviristeily-liput ovat omalla vastuullasi – ethän kadota omaasi! 

Infotiskin palveluajat 

Matkanjärjestäjän päivystävä puhelunnumero palvelee lauantaina ja sunnuntaina klo 09-
19:00. Puhelinnumero on: +358 40 900 3276. Hytteihin, ravintoloihin ym. liittyvissä 
asioissa palvelee laivan oma infotiski (kansi 6). 

Tutustuthan Tallink Siljan järjestyssääntöihin TÄÄLLÄ. 

Laivalta poistuminen ja palaaminen 

Laivalta voi poistua ja palata vapaasti vuorokauden ympäri sen saavuttua satamaan. 
Laivaan päästäkseen tulee satamassa esittää laivaannousukortti sekä kuvallinen 
henkilötodistus. Huolehdi, että dokumentit ovat mukanasi, kun poistut laivasta. Laivasta 
poistuminen tapahtuu kannen 5 keula-aulan kautta. 

Kellonajat laivalla 

Laivalla noudatetaan paikallista aikaa, eli aluksen ollessa Tukholman satamassa (la-su) 
noudatetaan Ruotsin paikallisaikaa. 

Kaikki tämän infon aikataulut ovat ilmoitettu paikallisajoissa. 

Taxfree-myymälän aukiolo 

Tax free-myymälän aukioloajat alla. Huomioithan, että laivan ollessa satamassa 
Tukholmassa on Tax free –myymälä suljettu. 

Pe 27.5. klo 20:15-24:00 
La 28.5. klo 06:30-08:00 
Su 29.5. klo 22:00-01:00 
Ma 30.5. klo 08:00-12:00 
Nuuskan myynti on sallittu vain Ruotsin aluevesillä, eli la 28.5. klo 06:30-08:00 ja su 29.5. 
klo 22:00-01:00. 
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Pelaaminen matkan aikana ja Ruotsin rahapelilakimuutos 

Laivalle ei tule Veikkauksen omia pelipisteitä, mutta voit pelata netissä tai lataamalla 
Veikkauksen oman applikaation, lue applikaatiosta lisää TÄÄLTÄ. 
 
Suosittelemme Veikkauksen kautta pelaamista, sillä rahapelaaminen Ruotsissa on 
kokenut suuria muutoksia markkinoiden avauduttua 2019 vuoden alussa ja käyttöön on 
tullut uusi lisenssijärjestelmä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisen Ruotsissa 
pelaavan tulee rekisteröityä lisenssin käyttäjäksi ja esittää henkilöllisyystodistus 
Solvallassa pelatessaan. 
  

Maksutavat matkan aikana ja rahan vaihto 

Matkalle suosittelemme varaamaan mukaan käteistä rahaa, laivalla käyvät ainoastaan 
eurot. 
 
Baltic Princessin infoaulassa on pankkiautomaatti, josta voi nostaa euroja. Turun 
terminaalissa (Viking) on automaatti. 
 
HUOM! Valuutanvaihtoa ei ole enää laivalla, eivätkä Ruotsin kruunut enää kelpaa 
maksuvälineenä. 
  

Ohjelma laivalla 

Julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://raviristeilyt.fi/  
  

Saunatilat laivalla 

Yleiset aukioloajat: 
27.5. klo 20:15-22:00 
28.5. klo 16:00-22:00 
29.5. klo 07:00-23:00 
30.5. klo 08:00-12:00 
 
Viimeinen sisäänpääsy tuntia ennen sulkemisaikaa. Sauna sijaitsee 2. kannella ja 
kupongin hinta aikuiselta on 8,50 €. Saunatilojen maksu paikan päällä. 
  

Saapuminen Turkuun 

Laiva saapuu Turun satamaan ma 30.5. klo 12.00. 
 
Bussikuljetuksen varanneita pyydämme siirtymään suoraan bussilaiturille. Bussit lähtevät 
kulkemaan sitä mukaa, kun ne täyttyvät.  
  

https://redir.lyyti.com/lnk/BAAAAtXYIPQAAAAAAAAAAFvJ7ZgAAP-LX3wAAAAAAAVvlQBidQe9hHHgEj6YQEKXhJMd5IIbtwAFNnQ/4/0kqQEkmGCIU4hO2P_hWW8Q/aHR0cHM6Ly93d3cudmVpa2thdXMuZmkvZmkvc292ZWxsdWtzZXQ
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Raviristeilyn peruutusehdot ja muutoskulut:  

• Peruutus 29-14 vrk ennen matkaa: 75 %/hlö matkan hinnasta 
• Peruutus alle 14 vrk ennen matkaa: koko matkan hinta 
• Peruutus lääkärintodistuksella: 50 € (peruutus tehdään viimeistään satamassa 
lähtöpäivänä). 
• Lääkärintodistus tulee toimittaa 2 viikon sisällä peruutuksen tekemisestä. 
Palvelukulu matkan sisällön (hyttiluokka, henkilöiden vaihtaminen, ym.) muuttamisesta on 
20 €.  
HUOM! Muutokset ohjelmaan pidätetään. 
  

Matkan peruminen 

Matkustajan on viipymättä ilmoitettava Elämysmatkoille matkan peruutuksesta ja esteestä 
on tarvittaessa annettava luotettava selvitys, kuten lääkärintodistus, josta on käytävä ilmi 
seikka, joka estää matkustamisen. Matkojen erityisluonteen vuoksi Elämysmatkoilla on 
oikeus periä asiakkaalta perumisesta aiheutuvat todelliset kulut. Mikäli matkustajien määrä 
huoneessa tai huoneistossa muuttuu, on Elämysmatkoilla oikeus periä muutoksesta 
aiheutuneet lisäkulut jakamalla ne matkustajien kesken. Mikäli majoitustyypin muutos ei 
ole mahdollinen on Elämysmatkoilla oikeus periä paikan peruneelta siitä aiheutuvat 
todelliset kulut. 
HUOM! Muutokset ohjelmaan pidätetään. 
  

Lisätietoja 

Mikäli tämän infon lisäksi sinulla on muuta matkaan liittyviä kysymyksiä voit olla 
yhteydessä sähköpostilla elitloppet@elamysmatkat.com tai toimistoaikoina puhelimitse 
+358 9 2510 2097. 
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