
               VARSINAIS-SUOMEN KANSALLINEN 

SENIORIPIIRI ry        

      

      Tervetuloa mukaan 

Viking Glory-risteilylle 4.- 5.4.2022 

Lähde kanssamme tutustumaan uuteen upeaan Viking Glory- laivaan, joka aloittaa liikennöinnin 

Turku-Tukholma välillä maaliskuun alussa. Viking Glory on kiinnostava, yksi maailman 

ilmastoviisaimmista aluksista, täynnä uusia teknisiä ratkaisuja, joista kuulemme lisää laivalla.  

Risteilylle lähdemme Turusta maanantaiaamuna 4.4.2022 klo 8.45 ja palaamme takaisin 

tiistaiaamuna klo 7.35.  

HUOM. KAIKKI AJAT OVAT SUOMEN AIKAA (muistathan, että esim. matkapuhelimen kello 

siirtyy usein automaattisesti Ruotsin aikaan Ruotsin aluevesillä oltaessa). 

Matkaohjelma 

Maanantai 4.4.2022 

Matkaliput/lähtöselvitys 

Lähtöselvitys: Viking Linen terminaalin 2.krs Matkapoikien piste klo 7.45–8.15. Saat 

osanottajatodistusta tai varauserittelyä vastaan meno- ja paluumatkan maihinnousukortit sekä 

Matkapojista tilatut lisäpalveluliput laivalle. Matkapoikien tilausajoliityntäbusseilla tulevat asiakkaat 

saavat lippunsa kuljettajalta satamassa. Tutustuthan tarkasti matkavahvistuksen yhteydessä 

saamaasi matkaohjeistukseen. Säilytä liput hyvin, sillä kadonnutta lippua ei korvata, vaan sen 

joutuu lunastamaan uudelleen. 

Siirtyminen laivaan ja majoittuminen hytteihin.  

Majoittumisen jälkeen siirrytään välittömästi aamiaiselle (matkan perushintaan sisältyy aamiainen 

The Buffet-ravintolassa kannella 10). 

Klo 10.00 – 14.00 Senioripiirin omaa ohjelmaa laivan kokoustilassa, kannella 9 

- Piirimme puheenjohtaja Arja Lystilän tervehdys, 

- Uuden Viking Gloryn esittely,  

- Hans Tritzschler kertoo antiikki- ja taide-esineiden väärennöksistä 

 

- Opi tuntemaan itsesi – hauska sukellus terveysasioihin, 

biologi Christer Sundqvist, 

- Mihin nyt voi matkustaa ja mitä tulee ottaa huomioon matkaa varatessa, 

myyntipäällikkö Lauri Laakso Matkapojat Oy 

 



- Ostosvinkkejä laivan myymälään. Mitä erityistä on tarjolla ja mitä kannattaa ostaa, 

- Klo 14.15 alkaen VIP Shopping -tuokio laivan myymälässä, kannella 9 

(Ohjelmamuutokset mahdollisia) 

Klo 15.00 Buffet-päivällinen laivan The Buffet-ravintolassa, kannella 10 

Buffet-päivällisen jälkeen on vapaata aikaa tutustua laivaan, seurustella ystävien kanssa sekä 

seurata laivan omaa viihdeohjelmaa. Laivan risteilyohjelman saatte laivalta. 

Klo 21.30 Mahdollisuus lisämaksulliseen ruokailuun laivan ravintoloissa. 

Vapaata aikaa seurusteluun ja laivan viihdeohjelmasta nauttimiseen. 

Tiistai 5.4.2022 

Aamiainen lisämaksusta. Viking Glory saapuu Turkuun klo 7.35. 

Matkan hinta 

76,- / henkilö kahden hengen ikkunattomassa hytissä (2 erillistä alavuodetta) 

91,- / henkilö yhden hengen ikkunattomassa hytissä (1 erillinen alavuode) 

81,- / henkilö kahden hengen ikkunallisessa hytissä (2 erillistä alavuodetta) 

101,- / henkilö yhden hengen ikkunallisessa hytissä (1 erillinen alavuode) 

91,- / henkilö kahden hengen ikkunallisessa hytissä (1 parivuode) 

121,- / henkilö yhden hengen ikkunallisessa hytissä (1 parivuode) 

Hinta on edullisempi, mikäli samassa hytissä matkustaa useampi kuin 2 matkustajaa (mahdollista 

hyteissä, joissa on erilliset vuoteet). 

Matkan hintaan sisältyy  

Risteily valitussa hyttiluokassa, meriaamiainen Turusta lähdettäessä, Buffet-päivällinen 

menomatkalla Turku – Tukholma, Senioripiirin järjestämä kokousohjelma kokouskahvituksineen 

(kahvi, tee, hedelmät), laivan oma viihdeohjelma ja Matkapojat Oy:n lähtöselvityspalvelut. 

Matkan varaus 

Ilmoittaudu ja varaa matkasi 17.2.2022 mennessä Matkapojat Oy:n kautta joko netistä, 
sähköpostilla tai soittamalla 
 

matkapojat.fi/vsseniorit 
myyntipalvelu@matkapojat.fi 
puh. 010 2323 200. 

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi matkalle myös ystävinesi. 

 

Soili Raitanen Sirkka-Maija Tritzschler 

VARSINAIS-SUOMEN SENIORIPIIRIN MATKAVASTAAVAT 

 

mailto:myyntipalvelu@matkapojat.fi

