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Visby-risteilyjen aikataulut 

Risteilyaikataulu Visby-risteilyille Europan sunnuntai-lähdöllä 4.8.2019. 

Lähtöpäivänä 4.8. Suomen aikaa  
• klo 14.00 Lähtöselvitys alkaa Helsingin Länsiterminaalissa (klo 14.30 autolähtöselvitys) 

• klo 15.55 Laivaannousu alkaa Helsingin Länsiterminaalissa (Suite-matkustajat n. klo 15.40) 

• klo 16.30 Lähtö Helsingistä (Länsiterminaali 1) 

• klo 20.00 Lähtö Tallinnasta (D-terminaali) 

Visbyssä 5.8. Ruotsin aikaa  
• klo 07.30 Saapuminen Visbyhyn 
• Maihinmeno alkaa vasta erillisen kuulutuksen jälkeen. Ruuhkan välttämiseksi 

maihinnousu tapahtuu porrastetusti: Retkille lähtijät nousevat maihin n. klo 08.45-09.45 ja 
omatoimisesti kaupunkiin tutustuvat risteilymatkustajat n. klo 10.00 alkaen. Huom! 
Maihinmeno ja laivaannousu tapahtuu autokannen (3. kansi) kautta, josta kuljetaan 
kävelysiltaa pitkin maihin. Visbyn satamassa ei ole matkustajaterminaalia/palveluita. 

• Shuttle-bussikuljetuksia Visbyn keskustaan (Österport) ja takaisin satamaan ajetaan pitkin 
päivää (nonstop) klo 10.00-19.30 (paikallista aikaa). Viimeinen paluukuljetus keskustasta 
satamaan lähtee klo 19.30. 

• klo 20.30 Lähtö Visbystä - Huom! Laivalla on oltava takaisin viimeistään klo 19.45! 

Paluupäivänä 6.8. Suomen aikaa  
• klo 11.45 Saapuminen Tallinnaan (D-terminaali) 
• klo 16.00 Saapuminen Helsinkiin (Länsiterminaali 1) 

Hyödyllistä ja tärkeää tietoa 
Sauna Beach -osastolla voit rentoutua ja ravintoloissa herkutella. Lisäksi shoppailet edullisin 
merihinnoin laivan eri myymälöistä niin vaatteet, makeiset kuin kosmetiikatkin!  

Lue alta tärkeää tietoa Visbyn risteilyä varten. 

Matkustusasiakirjat: 
Passi tai poliisin myöntämä henkilökortti on oltava jokaisella matkustajalla mukana, koska reitti 
liikennöidään Tallinnan kautta. 

Henkilöauto parkkiin: 
Visby-risteilylle voit varata parkkipaikan henkilöautolle (hinta 50 €). Ei maihinajoa Visbyssä. 
Tee varaus internet-varauspalvelusta, myyntipalvelusta tai matkamyymälästä. 
Voit myös tehdä ostostilauksen (car order) laivalla. Saat 30 € alennuksen vähintään 400 € 
tilauksesta, joka tehdään ja maksetaan laivan myymälään menomatkalla klo 17.30-22.00 
(Suomen aikaa). Ostokset toimitetaan autokannelle seuraavana päivänä Visbyssä klo 17.30-
19.00 (Suomen aikaa). Car Shopping -tilauslomake 4.8. lähdölle 

Polkupyörä mukaan: 
Visby-risteilylle voit myös varata polkupyörän mukaan (hinta 25 €) ja pyöräillä ympäri Visbytä ja 
Gotlantia. Polkupyörät pääsevät ulos laivasta n. klo 10.30 isoimman ruuhkan helpotettua. 

Etäisyyksiä: 
• Laivalta bussilaiturille on matkaa n. 400 m. 
• Keskustaan voi myös kävellä sillan kautta, joka sijaitsee n. 100 m päässä bussilaiturista. 
• Kaupungin muurin portille (Söderport) on n. 1,3 km ja Almedalenin puistoon n. 1,7 km. 

Valuutanvaihto: 
Laivalla ei ole valuutanvaihtoa eikä Ruotsin kruunu käy laivalla maksuvälineenä. 
Suosittelemme vaihtamaan kruunuja jo ennen matkaa. 
Visbyssä lähin valuutan vaihtopiste on esim. osoitteessa Kung Magnus väg 6. 
Pankki-ja luottokortit käyvät melko yleisesti maksuvälineenä Visbyssä. 


