
TALLINNAN MARATON 2018 

 

 

Reissun OHJELMA: 

La 08.09.2018 Lähdemme Kauhajoelta linja-autoasemalta lauantaina klo 07:00 Veljekset Viitalan Oy:n ajanmukaisella linja-au-
tolla ajamaan kohti Helsinkiä. Ajoreitti tulee hieman riippumaan ilmoittautuneista. Pysähdymme välillä n. 45 
min. virkistäytymistauolle. 

 

Olemme Länsisatamassa Helsingissä n. klo 12:30 josta siirrymme M/S Tallink STAR-laivaan ja matkaamme Tallin-
naan 13:30 - 15:30 kansipaikoin. Perillä siirrymme laadukkaaseen Radisson Blue Sky-hotelliin ja sisäänkirjautumi-
sen jälkeen voimme vielä iltapäivällä hakea valmiiksi numerolaput ja käydä samalla EXPO:ssa joka on auki klo 
19:00 saakka. 

Su 09.09.2018 Sunnuntaiaamuna syömme aamupalan hotellissa klo 6:30 alkaen ja kukin siirtyy juoksupaikalle suoraan hotel-
lista. Maratonin startti on klo 9:00, puolimaratonin klo 12:00. Juoksujen lähtö- ja maalipaikka on noin 900m 
päässä, joten sinne ehtii hyvin siirtymään kävellen. Tapahtumassa on sunnuntaina matkoina maraton ja puolima-
raton joista löytyy sopivasti haastetta. 

Maratonin ja juoksujen jälkeen kukin siirtyy omatoimisesti hotellille, jossa meille on varattu 2h huoneet. Pesey-
tymisen ja loppuvirkistäytymisen voi suorittaa hotellilla. Iltapäivän ja illan kuluessa menemme vapaavalintaisesti 
syömään ja voimme käydä tutustumassa paikallisten liikkeiden antimiin. 

Ma 10.09.2018 Maanantaiaamuna hyvin nautitun aamupalan jälkeen klo 9:00 lähdemme hotellilta kohti satamaa ja palaamme 
Helsinkiin Tallinnasta M/S Tallink STAR laivalla 10:30- 12:30 kansipaikoin. Helsingistä ajamme takaisin Kauhajo-
elle ja olemme siellä hyvissä ajoin maanantaina alkuillasta. 

Matkan hinta on Kauhajoen Karhun maratonjaoston jäsenille edullinen 235€/2hh ja ei jäsenille 245€. Jos haluat 
1h huoneen, on se mahdollista, tällöin hinta on 300/310€. Jos päätät liittyä jaoston jäseneksi, on maksu vuonna 
2018 10€. Maksa jäsenmaksu tilille ja säästät. Paikkoja on varattuna 44 kpl, joten varaa omasi ja varmistat pää-
syn mukaan. Maksa jaoston tilille 50€ etumaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Etumaksu palautetaan, mikäli 
juoksun joutuu siirtämään seuraavalle vuodelle lääkärintodistuksella.  
Matkanjohtajan toimii maratonjaostosta Ari Kilpinen joka ottaa varauksia vastaan. Yhteystiedot: 
puh.040-7414147 tai ari.kilpinen@gmail.com 
Maksujen tilinumero on FI 45 4730 0010 0481 70 viitteeksi oma nimi ja ”Tallinnan Maraton 2018”. 
Loppumaksun eräpäivä on 15.08.2018 samalle tilille. 

Hintaan sisältyy: 

- linja-auto kuljetukset Kauhajoki-Tallinna-Kauhajoki. Linja-auto on mukana koko ajan. 
- meno- ja paluumatka kansipaikoin. 
- majoitus Radisson Blue SKy hotellissa kahden hengen huoneissa 2 yötä. 
- hotelliaamiainen 2 aamiaista. (huomioivat hyvin myös erikoisruokavaliot) 
- juoksevan matkanjohtajan palvelut. 

 



Hintaan ei sisälly: 

Maratonin ilmoittautumismaksu, kukin hoitaa sen itse suoraan: 

http://www.jooks.ee/fi/tallinn-marathon/ilmoittautuminen 

Ennakkoilmoittautuminen päätyy 7.9.2018 klo 17:00 ja sen jälkeen voi ilmoittautua vain paikan päällä lauantaina 
klo 10:00-12:00 ja sunnuntaina klo 7:00-8:30. Suosittelen ilmoittautumaan kuitenkin ennakkoon halvemman 
maksun vuoksi. Maratonin maksu on toukokuun loppuun mennessä 50€ ja puolimaratonin 35€.  

Huomiona että matka toteutuu jos matkaan lähtee n. 32 henkilöä. Henkilömäärän tarkastelu tehdään 
27.07.2018 jolloin lopullinen päätös reissusta tehdään. Seuraa ilmoittautuneiden määrää nettisivujen kautta. 


