
AGT2023
INFOPAKETTI

Ai että, kohta mennään! Tulossa on huikea reissu! 
Tämä infopaketti on koottu SINUA varten, jotta matkasi onnistuisi mahdollisimman hyvin. 

Luethan tämän siis huolellisesti läpi!   

Muista ottaa mukaan poliisin myöntämä virallinen PASSI tai KUVALLINEN HENKILÖ-
KORTTI (EI ajokortti). Ilman sitä et pääse laivaan!

Suosittelemme hankkimaan  matkavakuutuksen. 

Laivaliput tulevat osoitteeseen agtvaraamo.fi noin viikkoa ennen matkaa. Pääset 
laivaan näyttämällä koodia lukijalaitteeseen terminaalissa.

Näet laivamatkojesi ajat ja muuta olennaista tietoa agtvaraamo.fi-sivun profiilistasi.  

LAIVAMATKA

SAAPUMINEN TALLINNAAN
Helpoiten pääset hotellille kävellen tai taksilla. 

Tallinnassa taksit ovat edullisempia kuin Suomessa. Varo kuitenkin ylihintaisia takseja!
Kysy aina kyydin hinta etukäteen!

Suosittelemme Bolt -sovellusta, sekä Tallink- ja Forus -takseja.

Hotellien tarkat nimet ja osoitteet löydät tämän infopaketin lopusta.  

HOTELLILLA
Jokainen noutaa oman huonekorttinsa hotellin Check-in-tiskiltä. Huonekorttia 
noutaessa henkilöllisyys tarkistetaan. HUOM: älä pidä huonekorttia puhelimen 
vieressä! 

Saat huonekortin yhteydessä rannekkeen, jota on pidettävä kädessä koko matkan
ajan. Ilman sitä et pääse bileisiin tai aamupalalle. Hävinnyttä ranneketta ei korvata.

Turvallisuussyistä johtuen muiden kuin oman hotellin majoituskerroksiin EI OLE 
mahdollista mennä.

Huoneet tarkastetaan matkan päätyttyä ja mahdolliset vahingonteot laskutetaan
suoraan huoneeseen kirjautuneelta matkustajalta.
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Jatkuu



Matkan yhteiset bileet järjestetään Sokos Hotel Virussa klo 20.00 alkaen. Tarkempi
matkaohjelma ja aikataulu julkaistaan lähipäivinä! 

Virusta löytyy AGT stage, lounge-alue, karaoke, pelihuone, ravintoloita, clubi ja
paljon muuta. 

Sisäänkäynti bileisiin tapahtuu Sokos Hotel Virun pääovista. HUOM: vain rannekkeella
pääsee sisään!

Sokos Hotel Virussa on ilmainen narikka Metropolissa ja Tallink Cityssä yöpyville.  

BILEET

TURVALLISUUS

AGT:llä turvallisuus on kaiken keskiössä. Jokainen asiakas on yhtä arvokas, eikä
kenenkään tarvitse sietää häirintää. Matkalla on myös häirintäyhteyshenkilö, johon
voit halutessasi olla nimettömästi yhteydessä. Kerrothan meille heti, jos havaitset 
häiritsevää käytöstä!

Matkalla noudatetaan Suomen ja Viron lakeja.

Muista pitää huolta itsestäsi ja ystävistäsi! Älä jätä ketään yksin!

Juo riittävästi vettä ja syö illan aikana. 

Juhlatiloihin mentäessä kaikille asiakkaille suoritetaan turvatarkastus. Laittomien
esineiden ja aineiden osalta ilmoitamme aina poliisille.

Voit omalla käytökselläsi vaikuttaa muiden iltaan!

Käyttäydytään asiallisesti myös keikoilla. Ethän tunge eturiviin
jos tilaa ei ole. Tilan takaosassa ja reunoilla on rauhallisempaa!

Jatkuu
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Omien alkoholijuomien nauttiminen hotellien yleisillä alueilla (käytävät, baarit,
aulat) on kielletty.

Hotelleissa on lisätty järjestyksenvalvontaa matkan aikana. Ensiapu päivystää
Sokos Hotel Virussa koko illan ajan.

Kaikkien hotellien vastaanotot ovat auki 24/7. Tämän lisäksi Sokos Hotel Virun aulassa
on AGT:n oma infopiste klo 17.30 – 04.00.

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä AGT infoon, hotellin vastaanottoon tai lähimpään
turvahenkilöön. 

Matkan hintaan sisältyy aamupala hotellilla klo 07.30-10.30. 

Viimeinen tunti on yleensä ruuhkaisin.  

AAMUPALA

Päästäksesi aamupalalle sinulla pitää olla ranneke kädessäsi!

Bileissä Sokos Hotel Virussa on AGT:n abeille omia juoma- ja ruokatarjouksia.
Näistä lisää lähempänä matkaa!

AGT:n kuvaajat taltioivat illan huikeimmat kuvat ja videot! Mikäli et halua että sinua
kuvataan, kerrothan siitä kuvaajalle paikan päällä.

MUUTA

TALLINNA

Pankkikortit ja mobiilidata toimivat normaalisti Virossa. Tarkistathan oman
operaattorisi mahdolliset kustannukset etukäteen.

Hätänumero on 112. 

Jatkuu

Muistathan juoda vettä matkalla! Bileissä on vesiautomaatteja, mistä saa ilmaista
vettä. Myös hanavesi on juomakelpoista Tallinnassa.



YHTEYSTIEDOT

Ennen matkaa: agt23@matkapojat.fi

Matkan aikana: AGT INFO (Sokos Hotel Viru) / Klo 17.30-04.00

Matkaan ja varauksiin liittyvät asiat matkan aikana: 
Matkapojat: +358 447 170 500 / Klo 08.00-20.00

Häirintäyhdyshenkilö / Numero: +358 40 725 3527 / WhatsApp
Matkan aikana klo 17.30-04.00

Narikka Sokos Hotel Virussa (ILMAINEN): Klo 19.00-04.30. 
Narikka löytyy pääovien vasemmalta puolelta ja on tarkoitettu
Tallink Cityssä ja Metropolissa yöpyville.

Löytötavarat: Kyselyt 23.2.2023 alkaen: loytotavarat@agt.fi
Kaikki henkilöllisyystodistukset ja arvotavarat viedään Pasilan
poliisilaitokselle viikolla 9.

SOKOS HOTEL VIRU: Viru väljäk 4, 10111, Tallinna

TALLINK CITY: A.Laikmaa 5, 10145, Tallinn, Viro

METROPOL HOTEL: Roseni 13, 10111, Tallinn, Viro

Hotellit:

Muut:

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kohta mennään!
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