MMA Helsinki, Seniorikilta:
PIKKUJOULUMATKA TUKHOLMAAN
Mukava risteily Tukholmaan, Viking Linen laivalla,
jouluisten herkkujen, mukavan seuran ja iloisen
tunnelman merkeissä, on mitä mainioin tapa
viettää pikkujoulua!
Matkaan voit yhdistää myös opastetun vierailun
mielenkiintoisessa, suuren suosion saaneessa
Kansallismuseossa.
Matkan ajankohta

25.-27.11. (ma-ke)

Matkan hinta:
124 €/jäsen ja 164 €/avec jaetussa kahden hengen A-luokan ikkunallisessa hytissä
Yhden hengen hyttilisä: 30 €
121 €/jäsen ja 161 €/avec jaetussa kahden hengen BD2- eli comfort-luokan sisähytissä
Yhden hengen hyttilisä: 30 €
Hinnat edellyttävät vähintään 30 täyden hinnan maksavaa matkustajaa.
Hintaan sisältyy: *risteily valitussa hyttiluokassa *buffetaamiainen meno-paluu *joulubuffetillallinen sis.
valko/punaviini, olut, virvokkeet, kahvi/tee meno –paluu * menomatkalla kokoustila 1 h, sekä kokouskahvit
ja hedelmät, glögi
Lisämaksusta 32 €/hlö retki Kansallismuseoon (minimi 20 osallistujaa), retken hintaan sisältyy: edestalaiset
kuljetukset satama-museo-satama, suomenkielinen opas 3 h sekä sisäänpääsy museoon. Retki varataan ja
maksetaan etukäteen, matkavarauksen/matkan maksun yhteydessä.
Laiva-aikataulu:
ma 25.11. Helsinki klo 17:15 Viking Mariella – Tukholma ti 26.11 klo 10:00
ti 26.11. Tukholma klo 16:30 - Helsinki ke 27.11. klo 10:10
Ohjelma:
Maanantai 25.11.
Viking Mariella lähtee Tukholmaan klo 17.15. Majoittuminen hytteihin. Tervetulotilaisuus kokouskannella
klo 17.00–18.00 glögien kera. Tilaisuuden jälkeen joulupäivällinen ruokajuomineen Buffet–ravintolassa.
Tiistai 26.11.
Buffetaamiainen laivalla. Laiva saapuu Tukholmaan klo 10.00. Mahdollisuus käydä omatoimisesti
kaupungilla tai osallistua lisämaksulliseen, opastettuun retkeen Kansallismuseoon: 32 €/hlö
(ilmoittautumiset ja maksut etukäteen, matkavarauksen yhteydessä.) Laiva lähtee takaisin Helsinkiin klo
16.30 (Ruotsin aikaa). Buffetpäivällinen ruokajuomineen.
Keskiviikko 27.11.
Buffetaamiainen laivalla. Laiva saapuu Helsinkiin klo 10.10.

Käännä!

Hyttikuvaukset:
A4 Seaside Standard: Miellyttävä Standard-luokan hytti merinäköaloin 4 henkilölle kansilla 4, 5 ja 6. Kaksi
ala- ja ylävuodetta. Hytin varusteluun kuuluu puhelin ja radio. Pinta-ala 8,3 m².
BD2 Inside Comfort: Mukava Comfort-luokan sisähytti 2 henkilölle kannella 5 ja 6. Hytissä on 140 cm leveä
parivuode, jonka tavallista paksummat patjat takaavat hyvät yöunet. Ei lisävuodemahdollisuutta. Hytin
varusteluun kuuluu puhelin, TV, radio ja hiustenkuivain. Pinta-ala 8,3 m².
Tärkeää:
Suomen kansalaisella on oltava matkalla mukana koko matkan ajan voimassa oleva passi tai EUhenkilökortti. Risteily soveltuu myös liikuntarajoitteisille, mutta mahdolliset invahytit varattava erikseen.
Lisämaksullinen retki ei sovellu liikuntarajoitteisille (ei esteetöntä kuljetusta).
Matkan toteutuminen edellyttää minimiosanottajamäärää (30 matkustajaa).
Hinnat perustuvat 31.5.2019 voimassa oleviin valuuttakursseihin, hintoihin jne, ja niiden muuttuessa
matkanjärjestäjällä oikeus vastaaviin muutoksiin.
Matkavakuutus ei sisälly hintaan. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista!
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä vastuullisen matkanjärjestäjän, Suomen MatkaAgentit Oy:n erityisehtoja. Tämä matka on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.
Matkustajaan sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Suomen Matka-Agentit Oy on
täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Suomen Matka-Agentit Oy
on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksut, ja turvatakseen paluukuljetukset
siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.

Ilmoittautumiset: Ingmar Sirén, ingmar.siren@suomiforum.com, puh. 0500 318905, 10.9. mennessä.
Ilmoitettava nimi siinä muodossa (etunimi, sukunimi) kuin se on passissa/henkilökortissa, syntymäaika,
sekä yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero).

Maksut: varausmaksu 75 €/henkilö maksettava 20.9. mennessä, loppumaksu sekä mahdollinen lisäretki
21.10. mennessä.
Matka-Agentit lähettää ilmoittautuneille vahvistuksen/laskun sähköpostitse (ei maksuja killan tilille).

ILMOITTAUDU NYT – PAIKKOJA RAJOITETUSTI!

TERVETULOA MUKAAN!

