MATKAOHJELMA 2022
Kelo ry:n matkailujaosto muodostuu eri yhdistysten matkavastaavista.
Matkailujaosto valitsi keskuudestaan matkatiimin, johon kuuluvat:
Hilkka Mattila, puheenjohtaja
Aini Leminen, sihteeri

Seppo K. Miettinen, jäsen (matkatiimiä täydennettiin 9.2.2022 kevätkokouksessa)
Liisa Paavola, jäsen ja
Anne Ruikka, taloudenhoitaja.
Matkatiimi järjestää jäsenistölle yhdessä yhdistysten matkavastaavien kanssa monipuolisia matkoja kotimaahan ja ulkomaille
kuunnellen jäsenistön toiveita.
Kelo ry:n matkailujaoston matkoille ilmoittaudutaan joko puheenjohtaja Hilkka Mattilalle
email: hilkka.annikki.mattila@gmail.com, puh 040 767 7346
tai sihteeri Aini Lemiselle email:aini.leminen@gmail.com, puh 040 717 4540.
Kahden viikon kuluessa matkalle ilmoittautumisesta pitää maksaa matkakohtainen varausmaksu Kelo ry:n matkailujaoston tilille
FI29 1555 3000 1206 84 käyttäen pankkiviitettä.
Matkailujaosto ei pääsääntöisesti palauta 50 € varausmaksua, sairastapauksissa korvausta voi hakea henkilökohtaisesta
matkavakuutuksesta.
Jos matkailujaosto peruu jonkin matkan esim. koronan vuoksi, varausmaksu palautetaan/
siirretään jonkin toisen matkan varausmaksuksi.
Euroopassa vallitsevan epävarmuuden vuoksi (mm. polttoaineiden hinnannoususta johtuvat lisämaksut) Ilmoitettuihin
matkanhintoihin voi tulla muutoksia. Näistä mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan erikseen jokaiselle matkalle
ilmoittautuneelle.
Tarkemmat ohjelmat ja ohjeet matkoista ilmoitetaan lähtijöille lähempänä matkaa. Lopullinen matkaohjelma jaetaan
satamassa/lentoasemalla/bussissa. Jaosto pidättää oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja tiedottaa matkoista yhdistysten
kokouksissa.
Varmista passin tai virallisen henkilökortin sekä henkilökohtaisen matkavakuutuksen voimassaolo.
Kehotamme ottamaan matkavakuutuksen, joka sisältää riittävän kattavan peruutusturvan.
PS: Jos haluat Tallinkin Club One-pisteet itsellesi niin ilmoita kortin numero varauksen yhteydessä
Matkat järjestetään ottaen huomioon terveysturvallisuus.
Otetaan matkoille mukaan iloinen mieli ja tutustutaan toisiimme!
Hilkka Mattila, matkailujaoston puheenjohtaja

7.-14.11.2022 KYLPYLÄMATKA
TERVIS KYLPYLÄÄN Pärnuun

Matkan hinta 370 €/hlö/2hh + liityntäkuljetus, 455 €/hlö/1hh + liityntäkuljetus

Kokoontuminen 7.11.2022 Helsingin Länsiterminaali T2, 1krs klo 12.00.
Megastar lähtee kohti Tallinnaa klo 13.30.
Laivan saavuttua Tallinnaan alkaa bussimatka Pärnuun Presto OU:n bussilla. Majoittuminen Tervis kylpylään + illallinen
saapumispäivänä.
Majoittuminen puolihoidolla; aamiainen + päivällinen, 2 lääkärissäkäyntiä ja yhteensä 18 hoitoa
(3 hoitoa/pv)
Matkan hintaan sisältyy myös perinteinen ”juhlailta” ohjelmineen ja lauluineen.
Mahdollisuus myös pubivisailuun ja omaan vesijumppaan.

14.11.2022 lähdemme kotimatkalle kylpylästä aamiaisen jälkeen klo 10.00. Paluumatka Helsinkiin alkaa MyStar-laivalla Dterminaalista klo 13.30 ja Helsingissä olemme klo 15.30.
Oman auton saat parkkiin Länsisatamassa. Katso lisätietoja www.satamaparkki.fi/fi
Tarkempi päiväkohtainen matkaohjelma toimitetaan osallistujille myöhemmin
ja Helsingin Länsiterminaalissa jaetaan vielä viimeiset ohjeet ennen matkaa.
Ilmoittautumiset Hilkka Mattilalle email: hilkka.annikki.mattila@gmail.com, puh 040 767 7346
tai Aini Lemiselle email: aini.leminen@gmail.com, puh 040 717 4540.
50 € varausmaksu on maksettava 2 vko:n kuluessa ilmoittautumisesta ja loppumaksu 30.9.2022 mennessä tilille
FI29 1555 3000 1206 84, pankkiviite 70072.
Tervetuloa mukanamme siistiin, tilavaan kylpylähotelliin nauttimaan viikosta mukavien kelolaisten seurassa!

Muista voimassa oleva passi ja henkilökohtainen matkavakuutus.

Suosittelemme, että koronapassi on mukana matkalla.

