
 

 
 
Harri Utti:   

Välimeren risteily 12.-19.3.2017  
 
MSC Splendida -risteilijällä nautitaan hyvästä 
ruoasta, erinomaisista palveluista sekä Välimerestä.  
Näet samalla matkalla mm. Milanon, Rooman, 
Barcelonan sekä Maltan saarivaltion. 
 
Matkaohjelma 
Su 12.3. Helsinki–Milano–Genova 
Matkalle lähdetään Helsingistä Finnairin reittilennolla 
klo 8.05. Milanoon saavutaan klo 10.10. Lentokentältä 
kuljetus Genovan satamaan. Laivaan noustaan jo 
iltapäivällä ja kaikki aluksen palvelut ovat heti 
matkustajien käytettävissä. Merimatka MSC 
Splendidalla alkaa klo 18.00. 
 
Ma 13.3. Civitavecchia (Rooma), Italia 
Saapuminen Civitavecchian satamaan klo 8.00. Retki Italian ilmavoimien lentotukikohtaan (retki työn alla). 
MSC Splendida lähtee Civitavecchiasta klo 19.00. 
 
Ti 14.3. Palermo, Italia 
Risteilyalus saapuu Sisilian pääkaupunkiin Palermoon klo 10.00 aamulla. Mafiamenneisyydestään tunnetun 
Palermon kiinnostavimmat nähtävyydet löytyvät kävelyetäisyyden päästä satamasta. Vanhalla 
satamakaupungilla on värikäs historia, johon kannattaa lähteä tutustumaan. Laiva nostaa ankkurit klo 17 ja 
lähtee kohti Maltan Vallettaa.   
  
Ke 15.3. Valetta, Malta  
MSC Splendida saapuu Valettaan klo 10.00. Retki Maltan sodanaikaiseen RAF tukikohtaan (retki työn alla). 
MSC Splendida jatkaa matkaa klo 18.00.   
 
To 16.3. Merellä   
Meripäivä upealla MSC Splendidalla. Koko päivä aikaa nauttia aluksen palveluista ja viihdetarjonnasta.    
 
Pe 17.3. Barcelona, Espanja  
MSC Splendida saapuu Barcelonaan aamulla klo 9. Nähtävyyksien osalta Katalonian pääkaupunki tarjoaa 
runsaasti katsottavaa, aina Antoni Gaudín suunnittelemista kuuluisista rakennuksista ja Las Ramblas -
bulevardin katutaiteilijoiden esityksistä vanhan kaupunginosan, Barri Gòticin arkkitehtuuriin, kapeisiin kujiin 
ja niiltä löytyviin tapas ravintoloihin ja eläväisiin kahviloihin. Matka jatkuu klo 18.00.  
 
La 18.3. Marseille, Ranska 
Saapuminen Marseilleen, Provencen pääkaupunkiin klo 9. Jyrkkien kalkkikivikallioiden suojaama Marseille 
on Ranskan vanhin kaupunki. Vanhan sataman edustalla seisova Château d’If linnoitussaareke muistetaan 
Alexandre Dumasin romaanista Monte Criston kreivi. Omaa aikaa tutustua kaupunkiin. Laiva jatkaa matkaa 
klo 16.       
        



Su 19.3. Genova-Milano-Helsinki 
Risteily päättyy Genovaan klo 8.00 aamulla. Suomalainen opas on ryhmää vastassa ja satamasta siirrytään 
tilausbussilla Milanon keskustaan, jossa tehdään maisemallinen kaupunkikierrosbussilla ja kävellen. 
Finnairin paluulento Helsinkiin lähtee klo 18.55. Helsinkiin saavutaan klo 23.00.  
 
Matkan hinta:  
1395 €/hlö jaetussa 2 hengen Bella-sisähytissä 
1645 €/hlö jaetussa 2 hengen Fantastica-ulkohytissä 
1795 €/hlö jaetussa 2 hengen Bella-parvekehytissä 
1895 €/hlö jaetussa 2 hengen Fantastica-parvekehytissä 
 
1 hengen hytin lisämaksu alk. 300 €/hlö (Bella-sisähytti) 
 
Lisämaksusta: 

- Cheers -juomapaketti 115,50 €/henkilö     
- Allegrissimo -juomapaketti 182 €/henkilö 
- Allegrissimo Premium -juomapaketti 308 

€/henkilö 
 

Hintaan sisältyy:  
- Finnairin reittilennot turistiluokassa Helsinki-Milano-Helsinki   
- Lentokenttäverot- ja maksut  
- 7 yön majoitus laivalla jaetussa 2 hengen hytissä valitussa hyttiluokassa 
- Täysihoito risteilyllä 
- Tilausajobussikuljetus Milano – Genova – Milano suomenkielisen oppaan johdolla 
- Paluumatkalla Milanon kaupunkikierros   
- Kaksi retkeä = bussi noin 5 tunniksi (esim. Rooma ja Malta)  
- Verot, viranomaismaksut sekä palvelumaksut laivalla 

 
Hintaan ei sisälly: 

- Laivalta tehtävät varustamon retket ja kuljetukset kaupunkeihin ovat lisämaksullisia. 
- Matkavakuutusta. Matkustajan on itse huolehdittava siitä että matkavakuutus on voimassa matkan 

aikana. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkaa varattaessa. 
 
Muuta 
Matkaohjelmaan voi tulla myöhemmin tarkennuksia tai vähäisiä muutoksia 
 
Finnairin reittilennot 
12.3.2017 AY793 Helsinki – Milano/Malpensa     0805 1010                         
19.3.2017 AY796 Milano/Malpensa – Helsinki     1855 2300  
Aikataulut sitoumuksetta! 
 
Hintojen voimassaolo 
Hinnat perustuvat 1.9.2016 voimassa oleviin hinta- ja verotietoihin. Lentokenttäverot voivat muuttua niin 
kauan kun lentolippuja ei ole kirjoitettu. Kaikki hinnat edellyttävät, että ryhmän koko on vähintään 20 
henkilöä, joilla on yhtenäinen matkaohjelma. Mikäli ryhmän koko olisi pienempi kuin 20 henkilöä, 
joudumme laskemaan uudet hinnat. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin. 
 
Maksuehdot 
Ennakkomaksu 400 €/hlö on maksettava 7 vrk:n sisällä varauksesta. Loppumaksu on maksettava 
Risteilykeskukselle 45 vrk ennen lähtöpäivää. 
 
Matkaehdot 
Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja ja Risteilykeskuksen erityisehtoja. 
 



Peruutusehdot 
Peruutuskulut, kun peruutus tapahtuu: 

- viimeistään 91 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 100 €/hlö 
- 90–61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 €/hlö 
- 60–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään matkan ennakkomaksu 
- 34–7 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 75 % matkan hinnasta 
- myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, 100 % 

 
Sairastapauksissa lääkärintodistusta vastaan matkatoimistolla on oikeus periä matkustajilta kulut 
peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista 
meillä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut). Lisäksi veloitetaan Risteilykeskuksen 
toimistokulut 10% matkan hinnasta. 
 
Nimet 
Tarkistakaa huolellisesti, että varausvahvistuksessa mainitut kaikki etu- ja sukunimet ovat kuten passin 
koneellisesti luettavassa osassa (passin kuvasivun alareuna). Muista ilmoittaa yhdysetunimi ja 
yhdyssukunimi kokonaisuudessaan ilman väliviivaa. Mikäli nimi ei täsmää, ota viipymättä yhteyttä 
Risteilykeskuksen toimistoon ennen kuin maksat laskun.    
 
Matkustusasiakirjat 
Huom! Varustamon vaatimuksesta passin tulee olla voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen. 
Matkustajien on toimitettava Risteilykeskukselle kopio passin kuvasivusta viimeistään 5 viikkoa ennen 
matkan alkua. Matkustajan on tarkistettava passinsa voimassaolo ja kunto jo matkaa varatessaan ja 
tarvittaessa hankittava uusi. Matkanjärjestäjä ei palauta matkan hintaa, jos matka peruuntuu 
matkustusasiakirjojen puuttumisen tai virheellisyyden vuoksi.   
 
Varmista hyvissä ajoin ennen matkaa, että sinulla on matkaa varten tarvittavat matkustusasiakirjat 
kunnossa. Ennen matkaa on myös hyvä tarkistaa ulkoasianministeriön matkustussuositukset: 
www.formin.fi.     
 
Matkaliput 
Matkaliput toimitetaan sähköpostilla n. 10 päivää ennen matkan alkua. 
 
Mahdolliset erikoistoiveet (ruokavaliot, allergiat) 
Mahdolliset erikoistoiveet pyydämme ilmoittamaan toimistollemme viimeistään kaksi viikkoa ennen 
matkan alkua. 
 
Lähtöselvitys 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle on syytä saapua hyvissä ajoin ennen lennon lähtöä. Suositus on n. 2 tuntia 
ennen lennon lähtöaikaa. Finnairin lähtöselvitys on terminaalissa 2 (T2). Lähtöselvitys kannattaa tehdä jo 
ennen kentälle saapumista, joko internetissä tai matkapuhelimella osoitteessa: www.finnair.fi. 
Varaustunnus löytyy lentolipusta (booking ref). Lähtöselvityspalvelu aukeaa internetissä 36 tuntia ennen 
lähtöä. Lähtöselvityksen voi myös tehdä vasta lentokentällä lähtöselvitysautomaatilla.   
 
Istumapaikat lennolla  
Olemme ennakkoon varanneet istumapaikat lennoille.  
 
Ruokailu lennolla 
Kahvia, teetä, vettä ja mustikkamehua tarjoillaan lennoilla maksutta. Lennon aikana on mahdollista ostaa 
ruokia ja muita juomia Sky Bistron tarjonnasta.  
 
Matkatavarat 
Kirjattava matkatavara Finnairin Euroopan lennoilla turistiluokassa: veloituksetta kuljetettava 
matkatavaramäärä on 1 laukku, joka saa painaa enintään 23 kg ja jonka ulkomittojen summa (korkeus + 
pituus + leveys) saa olla enintään 158 cm.  

http://www.formin.fi/
http://www.finnair.com/FI/FI/information-services/check-in/online-mobile-check-in
http://www.finnair.fi/


Yhdeksi laukuksi voidaan myös laskea ns. pieni erikoismatkatavara, jonka paino on enintään 23 kg ja pituus 
enintään 1,5 m. Yksittäinen matkalaukku ei saa painaa yli 32 kg. 24–32 kg painavasta laukusta veloitetaan 
lisämaksu. Käsimatkatavara: Käsimatkatavaroiden sallittu määrä turistiluokassa on 1 laukku, jonka 
ulkomitat ovat enintään 56 x 45 x 25 cm ja jonka enimmäispaino on 8 kg. 
 
Kaikissa matkatavaroissa on oltava matkustajan nimi ja osoite, myös laukun sisäpuolella. Jos laukun paino 
tai muut mitat menevät yli sallitun rajan, matkustajalta peritään lentoasemalla lisämaksu.  
Mikäli käytät tiettyä lääkettä, sitä on varattava mukaan riittävä määrä koko matkan ajaksi. Lääkkeet on 
pakattava aina käsimatkatavaroihin alkuperäispakkauksissa ja lääkärin kirjoittama lääkemääräys on hyvä 
olla mukana. 
 
Käsimatkatavaroihin ei turvallisuussyistä saa pakata teräviä esineitä, kuten veitsiä, saksia, korkkiruuveja, 
puikkoja, pinsettejä, golfmailoja tai luistimia. Nesteiden kuljetusta käsimatkatavaroissa on erikseen 
rajoitettu kaikilla EU-maista, Islannista, Norjasta ja Sveitsistä lähtevillä lennoilla. Yksittäinen nestepakkaus 
saa olla kooltaan enintään 100 ml ja kaikkien nestepakkausten on mahduttava litran kokoiseen, 
läpinäkyvään ja suljettavaan muovipussiin, joka tulee esittää turvatarkastuksessa. 
 
Lisätietoa:  
www.finavia.fi 
www.finnair.fi 
www.trafi.fi  
  
Lähtöselvitys risteilylle 
Lähtöselvitykseen mentäessä mukana tulee olla risteilydokumentti ja passi. Voit nousta laivaan, kun kaikki 
välttämättömät toimenpiteet on tehty. Suosittelemme pakkaamaan mukaan pienet käsimatkatavarat, 
joissa on välttämätön, mitä tarvitaan risteilyn ensimmäisten tuntien aikana. Laivan henkilökunta toimittaa 
matkatavarat suoraan hyttiin, mutta se saattaa kestää joitakin tunteja, sillä matkatavaroiden toimitus on iso 
ja aikaa vievä operaatio laivan henkilökunnalle. Erityisesti tulee huomioida että matkalaukkuja ei 
välttämättä ole toimitettu hytteihin ennen illallista ja mm. shortseissa ei pääse pääravintolaan ja mikäli 
haluatte käydä kokeilemassa laivan uima-allasta heti lähtöpäivänä, on uima-asu myös syytä pakata 
käsimatkatavaroihin. Laivalle ei saa viedä mm. silitysrautaa, vedenkeitintä, teräaseita, räjähteitä tai 
alkoholijuomia.  
 
Risteilyalus  
Fantasia-luokan MSC Splendida aloitti liikennöinnin vuonna 2009. MSC Splendida on yksi varustamon 
neljästä laivasta, jolta löytyy ylellinen Yacht Club -alue. Alukseen mahtuu noin 3250 matkustajaa ja 1313 
miehistön jäsentä. Aluksessa on 17 kantta, 25 hissiä sekä 27 000 m2 laajuudelta yleistä tilaa. 
 
Tunnelma laivalla 
MSC Cruises on eurooppalainen varustamo, jonka matkustajat ovat kotoisin ympäri maailmaa. MSC Cruises 
tarjoaa erinomaista vastinetta rahoille: koet rentouttavan risteilyn suurella ja monipuolisella laivalla. 
Erityisesti koulujen lomien aikaan useat lapsiperheet saapuvat risteilylle. Eri-ikäisille matkustajille löytyy 
monipuolisesti tekemistä. Laivalla on lastenhoitopalvelu sekä monenlaisia urheilu- ja vapaa-ajan 
aktiviteettivaihtoehtoja.  
 
Hytit 
Kaikki hytit ovat mukavasti kalustettuja ja niiden varusteluun kuuluu oma suihku ja wc, minibaari, 
tallelokero ja hiustenkuivain. 80 %:ssa hyteistä on oma parveke. MSC Splendidalla on Yacht Club -
matkustusluokka uima-allasalueella, all inclusive baarilla, hovimestari- ja concierge palveluilla sekä omalla 
hissillä ja sisäänkäynnillä kylpylään sekä paljon muuta. 
 
 
 
 
 

http://www.finavia.fi/
http://www.finnair.fi/finnaircom/wps/portal/finnair/fi_FI?intro=true
http://www.trafi.fi/


Ruokailu 
Aluksella on monia laadukkaita ruokailuvaihtoehtoja. Buffetravintola on auki joka päivä 20 tuntia, joten 
syötävää on aina saatavilla nälän yllättäessä. Buffetravintolassa on tarjolla esimerkiksi merten parhaaksi 
palkittua pitsaa sekä annoksia eri puolilta maailmaa. Pääravintolassa on otettu huomioon hyvin myös 
erikoisruokavaliot. Ruokalistoja on saatavilla niin kasvisvaihtoehdoilla kuin gluteenittominakin. 
 
llallisajat vaihtelevat laivoilla sen mukaan missä risteillään. Illallisajat näkee aina päiväkohtaisesta 
ohjelmasta. Aamiaista tarjoillaan laivojen ravintoloissa sekä buffet-ravintolassa. Aamiaisen voi tilata 
huoneeseen ja palvelu sisältyy kaikkiin muihin matkustusluokkiin, paitsi Bellaan, jossa huonepalvelu on 
maksullinen. Lounasta tarjoillaan ravintoloissa ja buffet-ravintolassa. Ravintoloissa on myös saatavilla 
Express-lounasta, jolloin ruokailu kestää vain noin puoli tuntia. 
  
Pääravintolassa on aina saatavilla lapsille omat ruokalistat aamiaiselle ja illalliselle. Buffet-ravintolassa on 
useita erilaisia ”nurkkauksia”, joissa on tarjolla eri ruokavaihtoehtoja. Esimerkiksi pizzaa, grilliruokaa, 
salaattia ja välimerellinen osio. Buffet-ravintola on myös auki tauotta lähes ympäri vuorokauden. 
Pääravintolassa on kaksi eri kattausta illalliselle. Vaihtoehtona voi illallistaa myös buffet-ravintolassa. 
Huomioithan, että pääravintolan ollessa täysi, Bella-matkustusluokassa matkustavia voidaan pyytää 
ruokailemaan illallistamaan buffet-ravintolassa. Aurea-matkustusluokassa matkustavilla on saatavilla 
”MyChoice”-illallisvaihtoehto, joka antaa enemmän vapauksia illallisajan ja paikan suhteen. 
 
Viihde, urheilu ja hyvinvointi 
MSC Splendidalla aika menee siivillä. Aluksella on suuri kuntosali sekä koripallo- ja tenniskentät. MSC Aurea 
Spassa tarjotaan hierontoja ja muita hyvinvointi- ja kauneuspalveluja. Pääset tietysti myös pelaamaan 
risteilypelien klassikkoa eli shuffleboard-kansipeliä. Iltaisin tanssitaan hyvän musiikin tahtiin laivan 
parketeilla. Näiden lisäksi aluksella kasino, useita baareja ja valtava teatteri, jossa voit nauttia erilaisista 
show-esityksistä. 
 
Matkustusluokat 
MSC Cruisesin aluksilla on tarjolla neljä erilaista matkustusluokkaa, joten voit valita parhaiten omiin 
tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon.    
 
Bella-luokan hintaan sisältyy:  

 Laaja valikoima laadukkaita ravintoloita, jotka hyödyntävät monipuolisesti Välimeren keittiön 
parhaita paloja. Matkustajilla on mahdollisuus esittää toive halutusta kattausajasta illalliselle 

 Tasokas buffet kolmellatoista eri ruokaosastolla, joka on auki 20 tuntia vuorokaudessa 

 Upeita esityksiä teatterissa 

 Uima-altaat, kuntosali panoraamamaisemalla ja urheilumahdollisuuksia ulkoilmassa 

 Joka päivälle aktiviteetteja 

 MSC Club-pisteet, joilla saa alennuksia ja etuja 
 
Hytit: sisähyttejä, ulkohyttejä ja parvekehyttejä 
 
Fantastica-luokan hintaan sisältyy:  

 Hytit ylemmillä kansilla ja miellyttävimmillä sijainneilla  

 Mahdollisuus muuttaa varaustietoja 

 Oikeus olla etusijalla illallisajan valitsemisessa  

 Hyttipalvelu ympäri vuorokauden 

 Yhdistetyt SuperFamily-hytit, jos saatavilla 

 Opettavaisia ja viihdyttäviä aktiviteetteja perheen pienimmille 

 MasterChef –kokkauskursseja lapsille 
 

Hytit: sisähyttejä, ulkohyttejä, parvekehyttejä, sviittejä ja SuperFamily -hyttejä 
 
 



Aurea-luokan hintaan sisältyy:  

 Upeat hytit parhaalla näköalalla ylemmillä kansilla 

 Allegrissimmo-juomapaketti tietyissä risteilykohteissa 

 Kylpyläpaketti, joka sisältää tervetulodrinkin, yhden hieronnan valikoimasta, yksityisen 
hyvinvointikonsultoinnin sekä vapaan pääsyn kylpyläosastolle koko risteilyn ajan 

 Valikoiman hyvinvointituotteita hytissä 

 Pääsy yksityiselle aurinkokannelle  

 Vapaus ruokailla itselle sopivaan aikaan 

 Pääsy laivaan ensimmäisenä 
 
Hytit: parvekehyttejä ja sviittejä  
Yacht Club-luokan hintaan sisältyy:  

 Hovimestarin palvelut ympäri vuorokauden 

 Ylelliset sviitit, joissa kehon mukaan muotoutuvat patjat, lakanat egyptiläisestä puuvillasta, 
tyynyvalikoima ja kylpyhuone marmoria 

 Yksityinen ravintola, jossa vapaat ruokailuajat 

 Virvoitusjuomat, koktailit, olut, viini ja väkevät alkoholit kaikissa MSC Yacht Club-tiloissa ja 
minibaarista  

 Pääsy yksityiseen Top Sail Loungeen sekä omalle aurinkokannelle, jossa uima-allas, porealtaita ja 
baari 

 Yksityinen hissi kylpylään 
 
Hytit: Deluxe-sviittejä, Executive- ja Family-sviittejä sekä Royal-sviittejä neljällä suurimmalla MSC Cruises-
aluksella 
 
Juomapaketit 
CHEERS, aikuinen 16,5 €/päivä 
Lounaan ja illallisen aikana rajoittamaton määrä viiniä (2 vaihtoehtoa punaviiniä, 2 valkoviiniä ja 1 
roséviini), hanaolutta, lähdevettä ja mineraalivettä, limua ja hedelmämehuja. Pakettiin kuuluvat juomat on 
saatavilla lounaalla ja illallisella pääravintolassa sekä buffetravintolassa. 
 
ALLEGRISSIMO, ikuinen 26 €/päivä  
Pakettiin kuuluu rajoittamaton määrä alkoholillisia ja alkoholittomia juomia, sisältäen laajan valikoiman 
drinkkejä ja koktaileja listalta, viinejä ja kuohuviiniä laseittain (2 eri valkoviiniä, 2 eri punaviiniä, 1 roséviini 
sekä 2 eri kuohuviiniä), hanaolutta, lähdeveden, laaja valikoima virvoitusjuomia, hedelmämehuja, 
perinteisiä kuumia juomia (esim. kahvi, espresso, cappuccino) sekä jäätelöä kupissa tai tötterössä.  
 
Seuraavat tuotteet eivät kuulu pakettiin: tupakat, sikarit, samppanja, korkealuokkaiset brändit, oluet ja 
siiderit pulloissa, minibaarin tuotteet, vesi hytissä, huonepalvelu, matkamuistolasit sekä maksulliset ruoat. 
Osa baarien listoilla olevista juomista ei kuulu pakettiin ja ne on merkitty tähdellä. Pakettiin kuuluvia juomia 
on saatavilla kaikista baareista sekä ravintoloista sisältäen myös erikoisravintolat. 
 
ALLEGRISSIMO PREMIUM, aikuinen 44 €/päivä  
Pakettiin kuuluu rajoittamaton määrä alkoholillisia ja alkoholittomia juomia, sisältäen laajan valikoiman 
perinteisiä ja myös erikoisempia koktaileja, samppanjakoktailit, valikoiman viinejä laseittain, hana- ja pullo-
oluet, limun, mineraaliveden, perinteisiä kuumia juomia (esim. kahvi, espresso, cappuccino) sekä 
erikoisempia kahveja, suklaapohjaisia erikoisuuksia, tasokkaat väkevät alkoholit, minibaarin valikoima sekä 
herkkuja jäätelöbaarista, leivoskaupasta ja huonepalvelusta.  
 
Seuraavat tuotteet eivät kuulu pakettiin: tupakat, sikarit, kuohuviini ja samppanja pulloittain, viinipullot, 
matkamuistolasit ja niissä tarjottavat juomat sekä ruoat erikoisravintoloissa. Osa baarien listoilla olevista 
juomista ei kuulu pakettiin ja ne on merkitty tähdellä. Pakettiin kuuluvia juomia on saatavilla kaikista 
baareista sekä ravintoloista sisältäen myös erikoisravintolat. 
  



Varaa juomapaketti ennen lähtöä saadaksesi edullisimman hinnan. Risteilyn aikana tilattuihin 
paketteihin lisätään 15% palvelumaksu. 
  
Paketti on voimassa risteilyn jokaisena päivänä. Paketti on otettava kaikille samassa hytissä yöpyville tai 
yhdessä matkustaville, jos toiveena on ruokailla yhteisesti. Tämä koskee myös alaikäisiä (3-17v. tai 
Karibialla 3-20v.), heidän on otettava oma lastenversio paketista. Alle kolmevuotiaille lapsille ei ole pakko 
ottaa pakettia. Paketin hinta on päiväkohtainen ja se tulee risteilyn kaikille päiville, lukuun ottamatta 
maihinnousupäivää. Paketti on ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön ja tilauksia voi tehdä yhden 
kerrallaan. Jos paketin ehtoja ei noudateta, voidaan sopimus purkaa, eikä käyttämättä jääneitä päiviä 
korvata. Juomapaketteja ei ole saatavissa alle neljän yön risteilyille. 
 
Pukeutumiskoodi laivalla 
Laivalla pukeudutaan iltaisin hiukan juhlavammin ja siistimmin. Illalla miehet voivat pukeutua esim. 
pikeepaitoihin ja housuihin. Naisille iltakäyttöön käy esim. mekko tai housut ja pusero. Juhlavaatteina voi 
naisilla olla esim. leninki tai housupuku, miehillä pikkutakki. Muodollisemmissa tilaisuuksissa naisilla 
toivotaan olevan juhlavampi cocktail- tai iltapuku ja miehillä puku ja solmio. 7 yön risteilyllä on kaksi 
juhlapukuiltaa laivan pääravintolassa. Jokaisena iltana voi ruokailla myös laivan buffetravintolassa, jossa ei 
ole koskaan mitään erityisiä pukeutumissuosituksia.  
 
Retket maissa 
Jos haluta saada kaikki irti satama- ja kohdevierailuistasi, suosittelemme että ilmoittaudut mukaan retkille. 
Kaikki retket ovat matkailun ja kohdepaikkojen asiantuntijoiden suunnittelemia. Hinnat vaihtelevat 
retkikohteesta toiseen. Voit varata retken ennakkoon (viimeistään neljä päivää ennen lähtöä) tai vasta 
laivalla, mikäli paikkoja on vielä jäljellä. Toinen vaihtoehto on, että nouset maihin ja tutustut 
vierailukohteeseen itsenäisesti. Huomioi, että retkien lähtöajat saattavat muuttua. Tarvittaessa myös 
yhdistetään ryhmiä, jos ilmoittautuneita on liian vähän. Retkiä voidaan myös peruuttaa, jos 
osallistujamäärä on liian pieni.    
 
Valuutta/maksuvälineet laivalla 
Laivalla valuutta on euro. Laivassa on käytössä käteisvapaa käytäntö. Kun kirjaudut sisään, saat käyttöösi 
risteilykortin, johon yhdistetään luottokorttisi tiedot. Risteilykortin aktivointi luottokortilla tapahtuu laivan 
vastaanoton yhteydessä sijaitsevissa automaateissa. Suosittelemme käyttämään luottokorttia, mutta 
risteilykortin voi aktivoida myös debit-kortilla tai käteisellä. Varustamo tekee risteilyn aikana katevarauksia 
kortiltasi, jotka näkyvät luottokortillasi matkan jälkeen. Katevaraukset poistuvat kahden viikon sisällä 
matkan päättymisen jälkeen. Matkanjohtaja auttaa tarvittaessa risteilykortin aktivoinnissa. Risteilykorttisi 
toimii avain-, maksu- sekä maihinnousukorttina. Hytissäsi on interaktiivinen TV, josta voit jatkuvasti 
seurata, mitä olet ostanut kortillasi. Mikäli aktivoit risteilykortin debit-kortilla tai käteisellä, täytyy kortille 
tehdyt katevaraukset/käteinen käydä lunastamassa laivan vastaanotosta viimeisenä iltana.   
 
Rokotukset 
Tarkista perusrokotusten voimassaolo hyvissä ajoin ennen matkaa. Lisätietoja rokotuksista saa 
kotipaikkakunnan terveyskeskuksesta ja rokotepoliklinikoilta sekä sivuilta www.rokote.fi.   
 
Alkoholi laivalla ja alkoholin tuominen laivalle 
Alkoholijuomia saa ostettua laivan baareista ja ravintoloista. Matkustajilla ei ole lupa tuoda omia 
alkoholijuomia aluksille. Alkoholituotteet, jotka on ostettu satamista tai laivan kaupoista jätetään laivalle 
säilytykseen ja ne toimitetaan matkustajalle risteilyn viimeisenä iltana. Kaikilla risteilyillä, joissa on ainakin 
yksi vierailluista satamista Yhdysvalloissa, ikäraja alkoholin tarjoamiselle on 21 vuotta. Muualla ikäraja on 
18 vuotta. Laivan henkilökunnalla on oikeus takavarikoida laivalle tuodut omat juomat tai olla tarjoilematta 
erittäin päihtyneelle matkustajalle. 
 
 
 
 
 

http://www.rokote.fi/


Kielletyt aineet/tavarat 
Laivoille ei saa tuoda aseita, huumeita tai muita asioita, jotka voivat vaarantaa matkustajien tai 
henkilökunnan turvallisuutta. Yleissääntönä voidaan myös pitää sitä, että jos jokin on kielletty lennoilla, sitä 
ei saa tuoda myöskään laivalle. Särkyvät ja arvokkaat tavarat suositellaan pakattavaksi käsimatkatavaroihin. 
Alkoholituotteet, jotka on ostettu satamista tai laivan kaupoista jätetään laivalle säilytykseen ja ne 
toimitetaan matkustajalle risteilyn viimeisenä iltana. Laivoilla on myös kylpypyyhkeitä sekä allaspyyhkeitä, 
joten niitä ei tarvitse pakata mukaan. 
 
Palvelumaksu eli tippi 
Palvelumaksut kuuluvat matkan hintaan. MSC Cruises ei suosittele tippien antamista erikseen 
henkilökunnalle. Jos ostat juomia aluksilla, niiden hintoihin lisätään automaattisesti 15 % palvelumaksu.  
 
Tupakointi 
Tupakointi on sallittu laivoilla ainoastaan merkityillä alueilla. Paloturvallisuussyistä tupakointi ei ole sallittua 
hyteissä tai hyttien parvekkeilla. Sääntöjä rikottaessa peritään 70 euron siivousmaksu asiakkaan kortilta. 
Tupakantumppeja ei myöskään saa heittää laidan ylitse. Tupakointi on sallittu muutamissa baareissa 
laivoilla sekä ulkokannella tietyllä alueella. 
 
Lääkäripalvelut laivalla  
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 Cruise Cardilta. 
 
Raskaus 
Raskaana olevien on toimitettava lääkärintodistus, jossa näkyvät raskausviikot ja todistus terveydentilasta. 
Jos raskausviikot ylittävät 24, ei matkustaja valitettavasti voi osallistua risteilylle. 
 
Sähkövirta ja vaatehuolto 
Laivan sähkövirta on 110/220. Suomalaiset sähkölaitteet sopivat suoraan hytissä olevaan pistorasiaan ilman 
adapteria. Kaikissa hyteissä on hiustenkuivaajat. Laivoilla on tarjolla pyykinpesupalvelu, joiden hinnastoa 
voi tiedustella laivalta. 
 
Internet 
Kaikilla MSC Cruisesin aluksilla on saatavilla langaton Internet-yhteys yleisissä tiloissa ja hyteissä sekä 
Internet-kahviloita. Palvelut ovat saatavilla ympäri vuorokauden. Tarjolla on myös erilaisia Internet-
paketteja. Tarkat hintatiedot ja ohjeet saa laivojen vastaanotosta. 
 
Risteilyn päätyttyä 
Risteilyn viimeisenä iltana kaikki alukselta poistumiseen liittyvät tärkeät tiedot on ilmoitettu päivittäisessä 
ohjelmassa. Apua voi pyytää myös laivan henkilökunnalta. Lähtöä edeltävänä iltana hyttiisi jätetään 
värilliset laput, jotka täytetään ja kiinnitetään matkalaukkuihin. Matkalaukut jätetään yöksi hytin oven 
ulkopuolelle josta ne kerätään ja kuljetetaan ulos laivasta satamaan saavuttaessa. Kaikki tärkeät 
dokumentit sekä arvokkaat esineet kannattaa pakata käsimatkatavaroihin. Lähtöaamuna tarjoillaan 
aamiaista klo 6.00 eteenpäin.  
 
Lisätiedot 
Risteilykeskus / Toa Nystedt 
Puhelin: 020 144 1810 (ma-pe klo 9-17) 
Sähköposti: toa.nystedt@tsg.fi    
Osoite: Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki  
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Travel Specialist Group Oy  
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