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OPASTUSHINNAT 2023 
 
Kesto  Arkisin (ma-la) Sunnuntaisin     
max. 1,5 h   154,00 €   269,00 € 
1,5–2 h   178,00 €   319,00 € 
2–3 h   218,00 €   408,00 € 
3–4 h   264,00 €   498,00 € 
4–5 h   315,00 €   598,00 € 
5–6 h   364,00 €   698,00 € 
6–7 h   418,00 €   814,00 € 
7–8 h   468,00 €   914,00 € 
8–9 h   518,00 €   1014,00 € 
9–10 h   568,00 €   1120,00 € 
10–11 h   618,00 €   1214,00 € 
11–12 h   668,00 €   1314,00 € 
 
 
Hinnat sisältävät yhden oppaan opastuspalkkion, opasvälityksen sekä arvonlisäveron. Kaikki kierrokset 
veloitetaan kierroksen keston mukaan (minimiveloitus 1,5 h). Opastushinnat eivät sisällä kuljetuksia tai 
pääsymaksuja. Kävelykierroksilla maksimiosallistujamäärä on 25 hlö per yksi opas. 
 
Arkihinnat ovat voimassa maanantaista lauantaihin klo 06:00–23:00. Sunnuntaihinnat ovat voimassa 
sunnuntaisin ja juhlapyhinä klo 00:00–24:00 sekä arkisin klo 23:00–06:00. Jos opastus sisältää ryhmän 
ruokailun, maksaa tilaaja myös oppaan aterian.  
 
Alle kaksi arkipäivää ennen opastuksen alkua tehdyistä uusista tilauksista peritään 50 euron pikavarauslisä.  
 
Peruutukset ja muutokset: Jos opastusta koskeva muutos tehdään myöhemmin kuin kaksi arkipäivää ennen 
opastuksen alkamista, peritään 50 euron lisämaksu. Mikäli opastus perutaan myöhemmin kuin kaksi 
arkipäivää ennen opastuksen alkua, peritään opastuksesta täysi maksu hinnaston mukaan. Kokonaan 
perumatta jätetystä opastuksesta peritään myös täysi maksu hinnaston mukaan. Maksu erääntyy 7vrk 
opastuksen jälkeen. Maksun voi suorittaa laskulla tai luottokortilla (Visa/Mastercard). 
 
Kierroksen kesto ja sisältö: Kierrosten suosituskesto ja lähtö- ja päätöspaikat on ilmoitettu kunkin kierroksen 
kuvauksen yhteydessä. Kierroksen teemaa, reittiä ja kestoa voidaan myös räätälöidä sopimuksen mukaan 
ryhmän toiveiden mukaiseksi yhdessä oppaan kanssa. Kierroksen lähtö- ja päätöspaikat ovat lähtökohtaisesti 
samat, ellei muuta sovita. Oppaina toimivat Tampereen Matkailuoppaat ry:n auktorisoidut oppaat. Tutustu 
kierroksiin tarkemmin: www.tampereenoppaat.fi.   
 
Kielet: Tampereen parhaat palat -opastus saatavana seuraavilla kielillä: englanti, espanja, italia, japani, 
liettua, norja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tampereen kiäli, tanska, venäjä. Muut opastukset järjestyvät eri 
kielillä mahdollisuuksien mukaan. 
 
Varaaminen: Opastusvarauksen voit tehdä joko sähköpostitse tampere@elamysgroup.com tai puhelimitse, 
puh. +358 9 2510 2096 (ma-pe klo 9–16). Ilmoitathan ystävällisesti varauspyynnössä seuraavat tiedot: 
ryhmän nimi ja henkilömäärä, varaajan yhteystiedot, kierroksen ajankohta (päivämäärä ja kellonaika), 
kierroksen nimi ja kesto, opastuskieli sekä mahdolliset lisätiedot ja toiveet kierrokseen liittyen.  
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