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LEHDISTÖKORTTI: ALENNUKSET JA EDUT  
 
Matkahuolto  
Matkahuolto noudattaa lipunmyynnissä bussiyrittäjien ilmoittamia alennusehtoja. Ehdot, 
esimerkiksi alennusprosentti ja matkan vähimmäispituus, voivat vaihdella bussiyrittäjittäin. 
Kutakin alennukseen oikeutettua matkustajaa kohden myönnetään vain yksi alennus. 
Alennukseen oikeuttava voimassa oleva kortti on esitettävä aina lipunmyynnin ja autoon nousun 
yhteydessä.  
 
Silja Line 

• Alennus on 25 % sekä normaalihintaisista reitti- että risteilyhinnoista   
• Ei voimassa erikoislähdöillä eikä menopaluualennusten eikä hotellipakettien yhteydessä 

• Alennus ei koske ajoneuvoja   

• Ahvenanmaan liikenteessä voimassa kansipaikoilla, muilla reiteillä (Hki-Sto) hyttiluokissa 
C-A  

• Varaukset vain Tallink Siljalta, koodi 94177 

• Varattavissa aikaisintaan 60 vrk ennen lähtöä  

• Hytillisissä varauksissa etu koskee vain lehdistökortin haltijan hyttiä, kansipaikalla 
matkustettaessa etu koskee vain lehdistökortin haltijaa (1 hlö)  

• Ei voimassa ryhmille   

• Lehdistökortti esitettävä lähtöselvityksessä 
 
Tallink 

• Alennus on  25 % normaalihintaisista risteilyhinnoista ja 50 % normaalihintaisista 
reittihinnoista ja Tallinnan päiväristeilyhinnasta 

• Ei voimassa erikoislähdöillä eikä menopaluualennuksen eikä hotellipakettien yhteydessä, 
alennuksen saa vain 1 hlö eli lehdistökortin haltija 

• Alennus ei koske ajoneuvoja   

• Tallinnan reittiliikenteessä ja päiväristeilyllä alennus lasketaan vain kansipaikkahinnasta.  

• Europan 22 tunnin -risteilyllä voimassa hyttiluokissa C-A  

• Varattavissa vain Tallink Siljalta (IN-HOUSE), koodi 94177 
Varattavissa aikaisintaan 60 vrk ennen lähtöä  

• Hytillisissä varauksissa (risteily Europalla) etu koskee vain lehdistökortin haltijan hyttiä 

• Ei voimassa ryhmille   

• Lehdistökortti esitettävä lähtöselvityksessä 
 

Lisäksi Club One –jäsenet saavat PRESS-alennuksen lisäksi Club One –alennuksen. 
 

 
Viking Line 

Lehdistökortin haltijat voivat käyttää Aikakausmedian (Aikakauslehtien Liiton)  
sopimushintoja näyttämällä lehdistökortin lippuja lunastettaessa. Sopimushinnat ovat 
osoitteessa www.vikingline.fi/ek ja Jäsenosion lehdistökorttitiedoissa. Tiedot päivitetään 
hintojen muuttuessa. Lippua varatessa käytetään Aikakausmedian (Aikakauslehtien Liiton) 
sopimusnumeroa 332465. 

 
Edellä mainittujen etujen lisäksi kortilla pääsee esimerkiksi näyttelyihin, museoihin ja messuille 
joko ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla siten kuin järjestäjä määrää. Myös muissa julkisissa ja 
monissa ulkomaisissa paikoissa sekä huvipuistoissa kannattaa kysyä etuuksia. Useat ulkomaiset 
järjestäjät tunnustavat kortin kansainväliseksi lehdistökortiksi. 

 
Alennus- ja etuuskäytäntö saattaa muuttua vuosittain. 
 
Lehdistökortin voimassaoloaika:  
katso omasta kortistasi. Kortti on haettava uudestaan, kun sen voimassaoloaika päättyy. 

http://www.aikakausmedia.fi/

