Tallinnan matka 19.-20.4.2013

Lähde mukaan Airiston Veneilijöiden ostos- ja kaupunkimatkalle Tallinnaan huhtikuussa 2013. Matka
sisältää laivamatkat ja bussikuljetukset Turku-Tallinna-Turku. Mukana Tallinnassa on oma tilausbussimme.
Yöpyminen B-luokan hyteissä.
Aikataulu
19.4.2013

Perjantai

n. klo 17.30 lähtö Turusta linja-autolla, linja-autoasemalta
n. klo 17.45

Pysähdys Kaarinan pikavuoro pysäkillä

klo 20.30

Lähtöselvitys alkaa Katajanokalla, lippujen jako

klo 21.30

m/s Viking XPRS lähtee Tallinnaan

20.4.2013

Lauantai

klo 7.00

Saapuminen Tallinnaan. Bussi mukana Tallinnassa

klo 18.00

Viking Linen XPRS lähtee Tallinnasta

klo 20.30

Saapuminen Helsinkiin, kuljetus välittömästi Turkuun
Saapumisarvio Turkuun n puolen yön paikkeilla.

Matkan hinta:
75€ / henkilö jaetussa kahden hengen B-luokan hytissä
60€ / henkilö jaetussa kolmen hengen B-luokan hytissä
55€ / henkilö jaetussa neljän hengen B-luokan hytissä

Lisämaksusta (vapaaehtoisia):
Bistro buffet XPRS:llä 24€ / henkilö
Aamiainen hotellissa Tallinnan satamassa. Hinta 9-10€ / henkilö. (Hinta tänä vuonna on 9€, mutta
matkatoimistosta kerrottiin, että hinta noussee ensi vuonna). Bussikuljetus aamiaiselle.

Tallinnassa
Linja-auto on Tallinnassa, ja sen kyydissä pääsee tutustumaan Nommen toriin ja Sakun Olutpanimoon.
Retkien jälkeen tullaan satama-alueelle, jossa on mahdollisuus ostoksiin.
Päiväretket eivät ole pakollisia. Voit tehdä myös omatoimimatkan.
NOMMEN TORI JA SAKUN OLUTPANIMO
Nommen torin lisäksi tutustumme Sakun olutpanimoon ja oluiden valmistukseen. Saku sijaitsee n. 15 km
Tallinnasta. Sakussa teemme ensin kierroksen panimossa panimon suomea puhuvan asiantuntijan kanssa
(kesto reilu tunti ), jonka jälkeen oluiden maistiaset ja suolaiset maistelulautaset. Sakun panimossa on
paljon rappuja, joten retkeä ei suosItella liikuntaesteisille.
Retken kesto noin 4 tuntia. Retken aikana ajoa noin 35-40 km.
Ryhmän koko 10-56 henkilöä. Hinta ryhmän omalla bussilla 24€ /henkilö vuonna 2012. Vuoden 2013
hintoja ei ole vielä vahvistettu. Saattaa nousta muutaman euron. Hinta vahvistetaan myöhemmin.

Matkan varaaminen:
Ilmoittaudu Jouni Virtaselle osoitteeseen jouni.virtanen (at) sbrent.fi tai puh. 040-588 6654. Tarvitsemme
matkalle lähtijöiden nimet ja syntymäajat (päivä, kuukausi, vuosi).
Matkalle voi tulla mukaan myös henkilöitä, jotka eivät ole Airiston Veneilijöiden jäseniä.
Matkan varausmaksu ja maksaminen
Airiston Veneilijöiden jäsenet maksavat varausmaksun 20€ / 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
19.2.2013.
Henkilöt, jotka eivät kuulu seuraan, maksavat koko matkan summan 7 päivän kuluessa matkavarauksesta.
Mikäli matka peruuntuu, maksua ei palauteta.

Tilinumero:
Airiston Veneilijät
FI13 8000 1970 1910 04
Viestikenttään: Viro ja kaikkien lähtijöiden nimet
PIDÄ KIIRETTÄ – PAIKKOJA ON RAJOITETUSTI !

