Keväinen Pärnu kutsuu Airiston Veneilijöitä huhtikuussa 2016
Tervetuloa mukaan kylpylämatkalle Pärnuun 7.-10.4.2016. Matka sisältää laivamatkat, aamiaiset ja
bussikuljetukset Turku-Pärnu-Turku. Virossa meillä on mukana oma tilausbussimme.
Majoittuminen Viking XPRS:llä menomatkalla B-luokan, 2 hengen hyteissä.
Aikataulu:
to 7.4. lähtö Turusta n klo 17.30
Viking XPRS -laiva lähtee Helsingistä 21.30
pe 8.4. Maihinnousu Tallinnassa klo 7.00
Aamiainan Kochi Aidad -ravintolassa, Tallinna klo 7.30
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohtu Pärnua
Majoittuminen Strand Spa & Conference -hotelliin, 2 hengen huoneissa
la 9.4. 2h kiertoajelu Pärnussa
su 10.4. aamiainen hotellissa, huoneiden luovutus ja ajo Tallinnaan
klo 15.30 lähtöselvitys
klo 16.30 Viking XPRS lähtee Helsinkiin
klo 19.00 laiva saapuu Helsinkiin, ajo Turkuun
Strand SPA & Conference on tasokas hotelli kylpyläpalveluilla. Matkan hintaan sisältyy saunan,
altaiden ja kuntosalin käyttö. http://www.strand.ee/fi/
Matkan hinta:
248€ / henkilö jaetussa kahden hengen B-luokan hytissä
Hinta sisältää
-Bussi ja laivamatkat
-Yöpyminen laivalla 2 hengen hyteissä menomatkalla
-Aamupalan Kochi Aidad-ravintolassa perjantaina
-Yöpymisen 2- hengen huoneissa Strand SPA & Conference -hotellissa. Aamiainen lauantaina ja
sunnuntaina hotellissa
-2 tunnin opastettu kiertoajelu Pärnussa lauantaina
Matkan varaaminen:
Ilmoittaudu Jouni Virtaselle osoitteeseen jouni.virtanen (at) sbrent.fi tai puh. 040-588 6654.
Tarvitsemme matkalle lähtijöiden puhelinnumerot, nimet, syntymäajat (päivä,kuukausi,vuosi) ja
sähköpostiosoitteen.Ilmottautumiset viimeistään 31.01.2016 mennessä.
Matkalle voi tulla mukaan myös henkilöitä, jotka eivät ole Airiston Veneilijöiden jäseniä.
Matkan varausmaksu ja maksaminen
Airiston Veneilijöiden jäsenet maksavat varausmaksun 25€ / henkilö seitsemän (7) päivän kuluessa
matkavarauksesta. Mikäli matka peruuntuu, varausmaksua ei palauteta. Mikäli varausmaksua ei ole
maksettu eräpäivään mennessä, vapautuu matka seuraaville. Lopullinen lasku erääntyy
maksettavaksi helmikuussa 2016. Mikäli seura päättää peruuttaa matkan jostain syystä, ilmoitetaan
kaikille henkilökohtaisesti asiasta ja maksetut varausmaksut palautetaan.
Henkilöt, jotka eivät kuulu seuraan, maksavat koko matkan summan 7 päivän kuluessa
matkavarauksesta.

Tilinumero:
Airiston Veneilijät
FI13 8000 1970 1910 04
Viestikenttään: Pärnu ja kaikkien lähtijöiden nimet
Muuta huomioitavaa:
Matkalle tarvitaan voimassaoleva EU-henkilökortti tai passi.
Ilmoitamme myöhemmin ruokamahdollisuuksista (meno- ja paluumatkalla laivalla, nähtävyyksistä
ja muista matkaan liittyvistä asioista).
Matkalle mahtuu 50 ensimmäistä.
Tervetuloa mukaan!
Terveisin, Jouni
Puh 040 5886654

