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46. TARTU MARATON 

16.2.2019 – 18.2.2019 

Tervetuloa mukaan hiihtämään! 

Matkan Hinta: 

280 eur/per aikuinen jaetussa kahden 

hengen huoneessa 

50 eur /henkilö lisämaksu yhden hengen 

huoneessa 

 

Matkaan sisältyy: 

Bussikuljetukset Lahti-Helsinki/Länsisatama-

Tallinna-Tartto m/p 

Laivamatkat kansipaikalla 

Majoitus valitussa huonemuodossa aamiaisin 

16.2. pastabuffet illallinen 

 

Lehtimäki Matkat kerää hiihtoryhmän, joka 

edellyttää toteutuakseen minimi 15 lähtijää. 

 

Majoittuminen Hotelli Dorpat*** 

Soola 6, 51013 Tartu, puh. +372 7 337180 

www.dorpat.ee  

 

Hotelli sijaitsee Tarton keskustassa, Ema-

joen rannalla. Huoneissa on suihku, wc, 

puhelin, tv, internet-yhteys, hiustenkuivaaja. 

 

 
 
Hiihtoihin ilmoittautumiset lisämaksusta: 

Halutessasi hoidamme puolestanne 

kisailmoittautumiset. Tällöin tarvitsemme 

etu- ja sukunimen, syntymäajan, 

kansallisuuden, kotiosoitteen, 

sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä 

aiemmat sijoitukset vastaavissa hiihdoissa ja 

mahdollinen Worldloppet passinumero. 

  

63 km 46. Tartu Maraton hiihtomaksu 

8.1.-1.02. 70 eur ja 2.2.-15.2. 110 eur 

 
 
 

 

MATKAOHJELMA 
 
16.2. Lauantai 

klo 07.30 Bussi lähtee Lahdesta 

Marolankadun turistipysäkiltä. 

klo 09.00 Helsingistä mukaan tuleville 

kokoontuminen Länsisatamassa terminaali 2 

edessä. 

 

Sama bussi on ryhmän käytössä koko 

matkan ajan. Laivamatkan aikana tavarat 

voi jättää bussiin, paitsi paluussa Virosta 

ostetut tupakka- ja alkoholituotteet. 

 

klo 10.30 Tallinkin Megastar lähtee 

Helsingistä 

klo 12.30 Saapuminen Tallinnaan, josta 

suoraan bussikuljetus Tarttoon, 

lähtönumeroiden haku ja majoittuminen 

hotelliin.  

 

17.2. Sunnuntai 

Aamiainen hotellissa. 

Kuljetus pitkän matkan hiihdon (63km) 

lähtöpaikalle. Lyhyen ja pitkän matkan 

hiihdon jälkeen yksi kuljetus takaisin 

hotellille. 

 

18.2. Maanantai 

Aamiainen hotellissa 

Bussikuljetus Tartosta Tallinnaan. 

klo 13.30 Tallink Megastar lähtee Tallinnasta 

klo 15.30 Saapuminen Helsinkiin 

Bussikuljetus takaisin Lahteen 

 

Matkalla tulee olla mukana joko voimassa 

oleva passi tai poliisin myöntämä virallinen 

henkilökortti. 

Muut ehdot: 

Pidätämme oikeuden peruuttaa matka 

ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-

arvaamattomasta syystä johtuen, kuten 

esimerkiksi lumen puute tai myrsky, jolloin 

asiakkaalla ei ole oikeutta saada palautuksia 

peruutetusta matkasta. 

 

Noudatamme Lehtimäki Matkojen 

ryhmämatkaehtoja, jotka ovat saatavana 

toimistostamme sekä Internetistä. 

 

Varaukset:  

Lehtimäki Matkat,  

Marjukka Kytösaho, puh. 020 7509 518 

marjukka.kytosaho@lehtimakigroup.fi  

http://www.lehtimakimatkat.fi/
http://www.dorpat.ee/
mailto:marjukka.kytosaho@lehtimakigroup.fi

