Matkustusvihjeet Tukholman seudulle:
-

Tukholman seudun kentät:
o

o

-

Djurgårdenin kenttä: Hjorthagens IP ( Jägmästargatan 26, 115 42 Stockholm).


Viking Line: noin 25 minuutin matka (pyhäpäivänä) Tukholman E20 kehätietä pitkin



Tallink Silja: Lähellä Siljan Terminaalia

Hammarbyn kenttä: Årsta IP (Orrfjärdsgränd, 120 51 Årsta, Sweden)


Viking Line: noin 20 minuutin matka (pyhäpäivänä)



Tallink Silja: noin 25 minuutin matka (pyhäpäivänä) Tukholman E20 kehätietä pitkin

o

Kenttälistaa tulee täydentää

o

Tarkista kuitenkin aina kentän osoite, koska kenttiä on paljon ja välillä voidaan pelata eri
kentillä.

Bussiyhtiöitä:
o

Bussit Tukholman seudulla ovat arvokkaita (mutta usein silti edullisempaa ottaa sieltä kuin
tulla laivalla yli ja maksaa kuskille palkka myös laiva-ajoilta ellei sitten tuttavapiiristä saa
suhteilla erikoistarjouksia)

o

Yritys: Traveller Buss AB oli luotettava ja heillä on isojakin busseja (isoin 79 henkilölle)


Traveller Buss AB
Box 853
SE-142 22 Skogås
Tel: +46 8 55 66 88 19
www.travellerbuss.se
pris@travellerbuss.se

-

Lounaspaikat:
o

Mikäli ryhmä on iso ja on pyhä päivä niin nopeaan palveluun kykenevät lounaspaikat ovat
harvassa.

o

Hyväksi ja nopeaksi paikassa (esim. Djurgården-Hammarby välillä osoittautui):

Restaurangen Moderna Museet-Momumat AB
- Exercisplan, 111 49 Stockholm (Virallinen osoite on Flaggmansvägen 13 , 111 49
Stockholm, mutta se on toimisto)
- Email: info@momumat.se
http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/besok-museet/mat-dryck/

Eli
- hyvällä paikalla keskustassa (3,5km Vikingin terminaalista)
- pystyy vastaanottamaan helposti isonkin porukan (meitä oli 77 henkilöä)
- kohtuu hinta 55 SEK per lapsi, 120SEK per aikuinen
-

Laivat:
o

Huomioikaa ryhmäohjeet ja lisäksi ennen kaikkea seuraavat:


hyttijako ja maksu tulee tehdä hyvissä ajoin ennen matkaa (hyttijaolle on omat
kaavakkeet)



-

peruutusehdot ryhmille ja myöhäisestä peruutuksesta tulevat maksut (joka voi olla jo
kuukautta aikaisemminkin)

o

Mikäli seuraava päivä on pyhäpäivä tai viikonloppu niin huoltajia tulee olla mukana vähintään
1 per hytti ja koska hytit ovat pääasiassa 4 hengen hyttejä niin helpoimmalla pääsee kun
vaatii että pelaaja + huoltaja matkalle jokaiselta pelaajalta (tämä helpottaa myös
matkustusdokumentteja, vakuutusasioita, vastuita, jne)

o

Lisäksi mikäli aamulla on kiire niin Viking Gracelta saa ostettua aamiaispussit mukaan, jotka
voi noutaa kahvilasta. (Nouto on erittäin nopea isollekkin ryhmälle, kun sopii hakemisen
edellisenä iltana kahvilassa.)

Matkustusasiakirjat:
o

Huom. kaikilla osallistujilla tulee olla keino todistaa henkilöllisyytensä myös lapsien eli joku
seuraavista mukaan: ajokortti, passi, kuvallinen Kela kortti (alle 15v lapsi myös tavallinen
Kela kortti kelpaa), kuvallinen henkilökortti (EU)

o

Jos et ole Suomen kansalainen sitten Passi mukaan.

o

Matkustuslupakaavake tulee olla täytettynä mikäli lapsen huoltaja ei ole mukana. (Huom.
kaavakkeen tulee olla laivayhtiön oma ja lisäksi tulee varmistaa, että sen on täyttänyt
virallinen huoltaja.)
Huom. näitä sitten oikeasti kysytään usein Tukholman päässä.

-

Vakuutukset:
o

Oma matkavakuutus paras ja voimakkaasti suositeltu
(alaikäinen lapsi kuuluu usein matkustavan vanhemman huoltajan vakuutukseen
mukaan, mutta tarkista oma vakuutuksesi)

o

Pelipassivakuutus ulkomailla
Tiedot: http://www.turunnappulaliiga.fi/@Bin/776444/Pelipassivakuutus+ulkomailla.pdf
Tärkeää huomioida vakuutuksen suhteen: Korvauksen piiriin kuuluvat välittömät
matkat Suomesta turnauspaikkakunnalle sekä paluumatka. Kohteessa välitön
siirtyminen majoituksesta pelipaikalle ja takaisin kuuluu vakuutuksen piiriin; oleskelu
pelipaikalla, pelit ja harjoitukset samoin. Sopimuslääkäreitä ei ulkomailla ole,
eli hoitoon hakeudutaan lähimpään hoitolaitokseen ja kulut maksetaan itse. Korvausta
haetaan sitten tekemällä vahinkoilmoitus ja toimittamalla tositteet meille. Vakavissa
vammoissa voi täyttää vahinkoilmoituksen jo paikan päällä
www.pvvahingonkasittely.fi ja hätätapauksessa on mahdollista saada maksusitoumus
ulkomailla tehtävään toimenpiteeseen vakuutusehtojen puitteissa.
Palvelunumeromme 06000 3990 päivystää kesäaikaan myös viikonloppuisin klo 1020. Sähköpostiosoite vahinko@pvvahingonkasittely.fi arkisin 8-16. Pelipassivakuutus
ei korvaa esim. loukkaantumisen takia järjestettävää erikoiskuljetusta kotimaahan tai
muita järjestelyjä paluumatkaa varten – nämä kuuluvat matkavakuutuksen piiriin sen
ehtojen mukaisesti.

o

Joukkue tai joukkueenjohto ei vastaa mahdollisista loukkaantumisista eikä muista
vahingoista, joten huolehtikaa vakuutuksistanne.

