ELÄKELIITON SATAKUNNAN PIIRIN
KAAMOSRISTEILY 16.-17.11.2021 BALTIC PRINCESS -LAIVALLA
Laiva

Silja Line /Baltic Princess

Laiva-aikataulu

Turku – Tukholma
Tukholma – Turku

Laivan tanssiviihde

Laivan pääesiintyjänä Finlanders

klo 20:15 – 06:10
klo 07:10 – 19:15

Muu ohjelma vahvistuu myöhemmin ja tiedotetaan heti kun ohjelma on
valmis.

Hinta/henkilö hyttiluokan ja hytin täyttöasteen mukaan:
E2
E1

45
49

B2
B1

46
51

A2/Apre 2
A1/Apre 1

54
62

Lux 2
Lux 1

100 sis. erikoisaamiaisen
168 sis. erikoisaamiaisen

Kaikki hytit ovat autokannen yläpuolella. A- ja Apre -hyteissä on ikkuna. Apre -hyteissä on parivuode.
E- ja B-hytit ovat ikkunattomia; E-hytit sijaitsevat pääravintolan tuntumassa.
Hyttejä voi varata myös 3- ja 4-hengen käyttöön (ei Lux), hinnat saat Matkapojilta tarvittaessa.
Tarjotut risteilyhinnat sisältävät
*tilausajokuljetukset Turun satamaan ja takaisin Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueelta
*risteilyn valitussa hyttiluokassa
*meriaamiaisen seisovasta pöydästä
*risteilyn tanssiorkesterina Finlanders
*laivan muun viihdetarjonnan (tarkentuu myöhemmin)
*Kaamosristeilyohjelman (tarkentuu myöhemmin)

Huomioitavaa
Varaamme ryhmälle oman bussin, kun ryhmän koko on minimi 40 lähtijää.
Halutessanne voimme yhdistää useamman yhdistyksen osallistujat samaan bussiin, toiveen voi esittää
varausta tehdessä. Varausta tehdessänne voitte esittää myös toiveen bussiyhtiöstä.
Lisämaksusta
Muut kuin hintaan sisältyy -kohdassa mainitut ateriat. Alla hinnat etukäteen ostettaessa:
16.11. klo 20:15 Buffet -illallinen
17.11. klo 14:00 Buffet -lounas

34 €/hlö sisältäen buffet- juomat
33 €/hlö sisältäen buffet- juomat

Myös á la carte -ruokailu mahdollista laivan Grill House – tai Tavolata -ravintolassa.
Varaukset voi tehdä myös osalle ryhmää.

Varaukset ja maksuaikataulu
Yhdistysten ennakkovarauksia otetaan vastaan 2.8.2021 alkaen, alla yhteystiedot:
Varaamme ensin max 5 kpl A-luokan hyttejä per yhdistys, jotta kaikille riittäisi paremmin
A-hyttejä.

Matkapojat Oy
Sähköpostilla ryhmat.tampere@matkapojat.fi
Puhelimitse p. 010 2323 412 /Katja Kurjenlahti-Roivas tai p. 040 3515 875 /Kati Laikko-Salonen
Lopulliset hyttimäärät ja matkustajatiedot tarvitsemme yhdistyksiltä 30.9.2021 mennessä.
Matkapojat laskuttaa yhdistykset yhdellä laskulla 30.9. ilmoitetun matkustajamäärän mukaan;
eräpäivä on 8.10.2021.
Matkapojat Oy toimittaa varanneille yhdistyksille valmiin matkustajalistapohjan, josta löytyy
tiedot, jotka ilmoittautuneilta on hyvä kysyä etukäteen ja täyttää tiedot Matkapojille toimitettavaan
listaan.

