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Pro Turun Seniorikerho järjestää syys

Viihteestä laivalla huolehtii mm. Matti ja Teppo,

 

Markku jakaa lippuja klo 19:50 alkaen 
Terminaalissa tulee olla viimeistään 0,5 tuntia ennen laivan lähtöä.

Matkalla tulee aina olla mukana voimas

Hintaan sisältyy: 
 henkilölippu ja hyttipaikka valitussa hyttiluokassa
 ryhmän yhteinen kokoontuminen kabinetissa klo 21:00 , jossa tarjolla kahvia ja hedelmiä
 The Buffet -lounas ruokajuomineen 
 kahvi ja pullakuponki kahvilaa

Matkan hinta: 
Premium –hytti sisältäen aamiaisen, kun yksi henkilö hytissä 162
Seaside Douple –hytti, kun yksi henkilö hytissä 
Seaside Four –hytti, kun yksi henkilö hytissä
Inside Four –hytti, kun yksi henkilö hytissä 
Myös muiden hintaluokkien hyttejä voi tiedustella.

Matkan hinnasta voi saada alennusta:
 alennus 5 €, kun on Pro Seniorit ry:n jäsen (jäsenkortti 
 alennus 5 €,  kun on maksanut Pro Turun Seniorikerhon kannatusmaksun vuodelta 2022
 alennus 10 €, kun on Pro Seniorit ry:n jäsen ja Pro Turun Seniorikerhon  kannatusmaksu on makse

tu vuodelta 2022. 

Matkaa varatessa tulee ilmoittaa: Haluttu hyttiluokka, kunkin m
puhelinnumero ja kansalaisuus ellei suomen
maksanut kerhon vuoden 2022 kannatusmaksun.

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostilla markku.h
tään 20.7.2022 kerhon tilille. Paikkoja on rajoitetusti, joten kannattaa ilmoittautua pikaisesti. 

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen 
kaisesti. 

Tervetuloa! 
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syysristeilyn M/S Viking Gracella 20.9.2022 klo 20:55

Matti ja Teppo, Larrys Band sekä Janne Porkka. 

alkaen Viking terminaalin toisen kerroksen ryhmämatkojen osastolla.
Terminaalissa tulee olla viimeistään 0,5 tuntia ennen laivan lähtöä. 

Matkalla tulee aina olla mukana voimassa oleva henkilöllisyystodistus ( tai passi). 

valitussa hyttiluokassa 
ryhmän yhteinen kokoontuminen kabinetissa klo 21:00 , jossa tarjolla kahvia ja hedelmiä

lounas ruokajuomineen paluumatkalla klo 14:00 (Ruotsin aikaa) 
kahvi ja pullakuponki kahvilaan 

, kun yksi henkilö hytissä 162 € ja kaksi henkilöä 102
yksi henkilö hytissä 80 € ja kaksi henkilöä 61 €/henkilö  

yksi henkilö hytissä 60 € ja kaksi henkilöä 51 €/henkilö 
enkilö hytissä 52 € ja kaksi henkilöä 47 €/henkilö. 

Myös muiden hintaluokkien hyttejä voi tiedustella. 

Matkan hinnasta voi saada alennusta: 
€, kun on Pro Seniorit ry:n jäsen (jäsenkortti tarkistetaan lähtöselvityksess
€,  kun on maksanut Pro Turun Seniorikerhon kannatusmaksun vuodelta 2022
€, kun on Pro Seniorit ry:n jäsen ja Pro Turun Seniorikerhon  kannatusmaksu on makse

Haluttu hyttiluokka, kunkin matkustajan nimi, syntymäaika, 
ja kansalaisuus ellei suomen sekä mahdolliset Pro Seniorit ry:n jäsennumero ja onko 

maksanut kerhon vuoden 2022 kannatusmaksun. 

sähköpostilla markku.hukkanen4@gmail.com ja matkan maksut 
kerhon tilille. Paikkoja on rajoitetusti, joten kannattaa ilmoittautua pikaisesti. 

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen matkan peruutusehdot Viking Linen peruutusehtojen m

 2022 

.  

 

toisen kerroksen ryhmämatkojen osastolla. 

ryhmän yhteinen kokoontuminen kabinetissa klo 21:00 , jossa tarjolla kahvia ja hedelmiä 

 €/henkilö 

tarkistetaan lähtöselvityksessä) 
€,  kun on maksanut Pro Turun Seniorikerhon kannatusmaksun vuodelta 2022 
€, kun on Pro Seniorit ry:n jäsen ja Pro Turun Seniorikerhon  kannatusmaksu on makset-

äaika, 
Pro Seniorit ry:n jäsennumero ja onko 

ukkanen4@gmail.com ja matkan maksut viimeis-
kerhon tilille. Paikkoja on rajoitetusti, joten kannattaa ilmoittautua pikaisesti.  

atkan peruutusehdot Viking Linen peruutusehtojen mu-


