
Uudet KARAOKEMESTARIT haussa!
Liiton tämän vuoden karaoken mestaruuskilpailut 
järjestetään risteilyn yhteydessä.

Kilpailussa on sekä naisten että miesten sarjat.

Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoa tulossa myöhemmin. 
Varaa paikka risteilylle ja lähde laulellen matkaan!

Kokouskannen Tapahtumatorilla:
• Ruotsin valtiopäiväedustaja Mirja Räihän alustus: 

Ikääntyminen Ruotsissa
• Tietoiskuja
• EKL ja yhteistyökumppanit esittäytyvät
• Vinkkiväylältä ideoita ja toimintavinkkejä yhdistyksille
• Seikkailuradalla testataan järjestötietämystä ja nokkeluutta

Risteilyn hinnat

Ilmaispaikat
Ryhmänkerääjille, jotka tuovat yli 20 henkilöä, annetaan yksi 
ilmainen risteily (=yksi paikka 2-hengen A-hytissä ja kaikki mitä 
hintaan sisältyy). Jos sama yhdistys tai piiri kerää 40 osallistujaa, 
siitä saa kaksi ilmaista ja yli 60 osallistujaa niin kolme ilmaista 
risteilyä jne

Yksittäiset varaukset
puh. 010 23 23 200 
www.matkapojat.fi/ekl

Ryhmävaraukset, vähintään 10 hlöä
puh. 010 23 23 440 
erikoisryhmat@matkapojat.fi

Henkilömäärä / hytti

1 2 3 4
A-luokka, hinta/henkilö 185 euroa 148 euroa 130 euroa 125 euroa

Promenad, hinta/henkilö 180 euroa 145 euroa 130 euroa 125 euroa

B-luokka, hinta/henkilö 165 euroa 138 euroa 125 euroa 120 euroa

DeLux-hytit, hinta/henkilö 310 euroa 195 euroa

Hinta sisältää matkan polttoainelisineen, kaksi meriaamiaista (DeLux-hyteissä 
2 erikoisaamiaista), joulubuffet-ruokailun, tervetuloa kahvipöydän ja risteilyn 
ohjelman

Maksuehdot
Matkan varausmaksu on 25 
% matkan kokonaishinnasta. 
Loppusuoritus 45 vrk ennen 
matkaa. 

Ryhmät: ensimmäinen 
varausmaksu maksuun 31.3.2023.

Mikäli matka varataan alle 45 vrk 
ennen lähtöä, tulee matka maksaa 
kokonaisuudessaan varauksen 
yhteydessä.

ILMARI
SAARELAINEN

Risteilyllä sekä meno- että paluumatkalla 
Ilmari Saarelaisen esitys: Parasta ennen
Superhauskassa yhden miehen komediassa kuulet ikääntymisestä kaiken. 
Kaksikymppisen elämässä tapahtuu paljon, eikö vain. Menet naimisiin, saat 
lapsia, teet uraa, saat potkut, eroat, menet uudestaan naimisiin, harkitset 
eteisen maalaamista mintunvihreäksi... Maali loppuu, elämä jatkuu. Täytät 
40 vuotta, 60 vuotta. Kunnes heräät 80-vuotiaana, keität kahvit ja otat 
sokerittoman, lastulevyltä maistuvan pullan. Pureskelet sitä – ja äkkiä 
onkin jo ilta.

Maku muuttuu myös. Muoti, mitä se on? Jos pidät aina samoja vaatteita 
niin mitä sitten: Olet muodissa aina silloin tällöin. Farkkuja ei muutenkaan 
ole tehty miehille, joilla on... elintasoa.

Luvassa paljon, paljon muitakin osuvia faktoja eletystä elämästä!

EKL:n jäsenristeily Tukholmaan 
28.–30.11.2023 Silja Symphonylla

,

Merellisin terveisin: Eläkkeensaajien Keskusliiton hallitus ja seilorikumppanit!

Ajankohtaisimmat tiedot kotisivuillamme:  www.ekl.fi  >  Jäsenille > Jäsenristeily 28.–30.11.2023 


