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Kulje kanssain -risteily 13.-14.9.2022 Silja Europalla

Eläkeläiset ry:n vuoden 2022 jäsentapahtuma

Risteilyhinnat

Kulje kanssain -risteily
13.-14.9.2022 Silja Europalla
Hinta/hlö

Henkilöhinta määräytyy hyttiluokan ja sen mukaan montako henkilöä hytissä majoittuu
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39 €Eläkeläiset ry:n vuoden 2022 jäsenta
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59 €
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43 €
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35 €• Lähtö Helsingin Länsisatamasta tiistaina 13.9.2022 klo 18.30
B2s 1:lle (kerrosvuode) 75 €
B2s 2:lle
(kerrosvuode) nousta
44 €
-Tallinnassa
mahdollisuus
maihin 14.9.2022 klo 8–12.00
C 1:lle
89 €• Paluu Helsingin Länsisatamaan
C 2:lle
49 €
keskiviikkona
14.9.2022 klo 16.00
C 3:lle
36 €
C 4:lle
29 €

Kulje kanssain -ris
13.-14.9.2022 Silja Eu

Bussi (max 13m) + kuljettaja laivaan 290 € • Pelkkä kuljettajalippu laivaan 73 € / kuljettaja
Hinta sisältää hyttipaikan sekä ateriatTULE
laivallaMUKAAN!

• Lähtö Helsingin Länsisatamasta tiistaina

Tule kokemaan yhdessäolon iloa, nauttimaan monipuolisesta
-Tallinnassa mahdollisuus nousta maih
risteilyohjelmasta, maistelemaan herkullista ruokaa ja
• Paluu Helsingin Länsisatamaan keskiviikk
vierailemaan kauniissa varhaissyksyisessä Tallinnassa.

Hintaan sisältyy:
• Eläkeläisetpystypäin,
ry:n risteily valitussa hyttiluokassa
… Eteenpäin,
•
Monipuolinen
ohjelmatarjonta Risteilyn monipuolisesta ohjelmatarjonnasta jokainen
muistot kantaa,
löytää itselleen mukavaa ajanvietettä. Tarjolla on
•voimaa
Laivan viihdetarjonta
antaa,

kulje kanssain näin…

Sävellys- ja sanoituskilpailumme voittaja
Kulje kanssain (säv. ja san. Reijo
Westerholm)

Laivaruokailut

mm. jäsenistömme esittämää ohjelmaa, yhteislaulua,
visailuja, ajankohtaisia luentoja, yhdistysten
…tanssia
Eteenpäin,
pystypäin,
avainhenkilöiden tapaamisia ja
elävän
musiikin
muistot
kantaa,
tahtiin. Tärkeät yhteiskumppanimme
tulevat
myös
antaa,
mukaan esittelemään toimintaansavoimaa
ja palveluitaan.
kulje kanssain näin…

Laivaruokailut lisämaksusta. Kaikki kattausajat vahvistetaan
myöhemmin.
Sävellys- ja sanoituskilpailumme
voittaja
Kulje kanssain (säv. ja san. Reijo
Teemme pöytävaraukset yhdistyksittäin. Alla olevat hinnat
ovat
voimassa
vain
Westerholm)
etukäteen ostettaessa. Suosittelemme aterioiden ostamista etukäteen.

TULE MUKAAN!

Tule kokemaan yhdessäolon iloa, nauttimaan monipuolise
risteilyohjelmasta, maistelemaan herkullista ruokaa ja
vierailemaan kauniissa varhaissyksyisessä Tallinnassa.
Risteilyn monipuolisesta ohjelmatarjonnasta jokainen
löytää itselleen mukavaa ajanvietettä. Tarjolla on
mm. jäsenistömme esittämää ohjelmaa, yhteislaulua,
visailuja, ajankohtaisia luentoja, yhdistysten
avainhenkilöiden tapaamisia ja tanssia elävän musiikin
tahtiin. Tärkeät yhteiskumppanimme tulevat myös
mukaan esittelemään toimintaansa ja palveluitaan.

VARAUSTEN TEKEMINEN
Grande Buffet				

› Varaaminen alkaa jo tänä syksynä
Buffet -illallinen sis. buffetjuomat		
34 €/hlö
VARAUSTEN
TEKEMINEN
› Paikallisyhdistyksissämme kootaan lähtijät yhteen ja matkavastaavat
tekevät
ryhmiensä varaukset
Meriaamiainen				
13 €/hlö
› Varaaminen alkaa jo tänä syksynä
›
hytit
valinnan
mukaan
Buffet-lounas sis. buffetjuomat		
26 €/hlö
› Paikallisyhdistyksissämme kootaan lähtijät yhteen ja matkavastaavat tekevät ryhmiens
› ateriat laivalla valinnan mukaan
› hytit valinnan mukaan
				
› ateriat
laivalla valinnan
mukaanyhdistyspostissa
› Eläkeläiset
ryja
lähettää
yhdistyksille
tarkempia tietoja risteilystä
16.9.2021
lähtevässä
Grill House
Tavolatakaikille
á la carte
-ravintolat				
› Eläkeläiset
ry lähettää kaikille yhdistyksille tarkempia tietoja risteilystä 16.9.2021 lähtev
› Risteilyn
hinnasto
ja varausohjeet postitetaan 34
14.10.2021
yhdistyspostissa
Illalliskuponki
				
€/hlö lähtevässä
› Risteilyn hinnasto ja varausohjeet postitetaan 14.10.2021 lähtevässä yhdistyspostissa
Lounaskuponki				
€/hlö
› Risteilylle
voi osallistua myös pienellä porukalla26
tai
yksin: seuraa
ilmoittelua Eläkeläinen-lehdessä
› Risteilylle voi osallistua myös pienellä porukalla tai yksin: seuraa ilmoittelua Eläkeläinen

Kuponki käy maksuna laskun loppusummasta 			
Merkitkää päivät kiireesti yhdistyksen ensi vuoden toimintakalenteriin!
Merkitkää päivät kiireesti yhdistyksen ensi vuoden toimintakalenteriin!

Tiedustelut sekä varaukset 12.10.2021 alkaen
Matkapojat Oy p. 010 2323 200 (ma-pe 9-16) ryhmat.tampere@matkapojat.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
www.matkapojat.fi/kuljekanssain

matkapojat.fi/kuljekanssain • puh. 010 2323 200 • ma-pe 9-16
Puhelut 8,35 snt/puh + 3,2 snt/min, matkapuh.19,2 snt/min. Hinnat ovat alk-hintoja /hlö. Alkaen-hintaisia paikkoja rajoitetusti.

