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Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset

KUTSU
23.11.2017

RSE:n Kulttuuripäivät 2018
Tule ja tuo tuttavasikin. Viihdytään yhdessä.
Ilmoittaudu viimeistään 29.1.2018 mennessä.
Aika

20.3.2018 klo 13.00 – 22.3.2018 klo 10.00

Paikka

Risteily Viking Linen laivalla m/s Mariella reitillä Tukholma - Helsinki - Tukholma.

Sisältö ja ohjelma
Kulttuuripäivien ohjelmassa on omia kulttuuriesityksiä; tanssia, laulua, sketsejä, runoja jne.
harrastajien esittämänä. Lisäksi kädentaitojen harrastajien on mahdollista tuoda
käsityönäyttelyyn tuotteitaan.

Matkan hinta/henkilö
Matkan hintaan sisältyy
 risteily Tukholma-Helsinki-Tukholma
 hyttipaikka valinnan mukaan
 aamiaiset The Buffetissa meno ja paluu
 kahvi ja voileipä lähtöpäivänä
 Kulttuuripäivien ohjelman seuraaminen
(vain tämän ryhmämatkan osallistujille)

Matkan hinta
per henkilö

A-hytissä
A-hytissä B-hytissä B-hytissä B-hytissä C-hytissä
Seaside
Seaside Inside
Inside
Inside
Comfort * Standard Comfort* Standard Piccolo**
1 henkilö/hytti
1150
890
720
720
720
650
2 henkilöä/hytti
930
730
620
620
620
520
3 henkilöä/hytti
ei tarjolla
610
ei tarjolla
510
ei tarjolla
410
4 henkilöä/hytti
ei tarjolla
555
ei tarjolla
450
ei tarjolla
350
* Tarjolla erittäin rajoitetusti. Jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
** Tarjolla rajoitetusti. Jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Mahdollisuus 3- ja 4-hengen hyttiin vain siinä tapauksessa, että ilmoittautumisen yhteydessä on
jo valmiiksi hankittu ”hytillinen” henkilöitä. Hyttejä liikuntarajoitteisille tarjolla rajoitetusti.
Allergiahyttejä tarjolla sekä A- että B-kategoriassa.
Illallinen ei sisälly matkan perushintaan, vaan on tarjolla ja varattavissa
ilmoittautumislomakkeella 29.1.2018 mennessä lisämaksusta 323 kr/yksi illallinen The
Buffetissa sisältäen ruoan, juomat: viini/olut/limsat/alkoholittoman juoman ja kahvin.
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Ohjelma/aikataulu
Tiistai 20.3.2018
11.30 Lippujen jako matkanjohtajille Viking Linen terminaalissa, Stadsgården
12.00 Pääsemme laivaan m/s Mariella
12.00–13.00 Kahvi- ja voileipätarjoilu Buffet-ruokasalissa (7. krs.)
13.00–16.00 Kulttuuripäivien ohjelmaa Fun Club (7. krs.)
16.30 Lähtö Helsinkiin
17.00 Buffet illallinen (sen valinneille) The Buffet (7. krs.)
Keskiviikko 21.3.2018
7.30–9.30 Meriaamiainen
10.10 Laiva saapuu Helsinkiin
13.00–16.00 Kulttuuripäivien ohjelmaa Fun Club (7. krs.)
17.30 Lähtö Tukholmaan
18.00 Buffet illallinen (sen valinneille) The Buffet (7. krs.)
Torstai 22.3.2018
7.00–9.45 Meriaamiainen
10.00 Laiva saapuu Tukholmaan

Matkat ja matkajärjestelyt
Laivamatkan ryhmävarausnumero on 869 83 58.
Matkanvaraukset
Tee varauksesi seuranne matkanjohtajan kautta. Osallistujien ilmoittautumiset oheisella
ilmoittautumislomakkeella viimeistään 29.1.2018 mennessä liittotoimistoon. Ilmoittakaa kaikki
yhdistyksenne osallistujat samalla lomakkeella. Paikat ja hytit, joita on rajoitetusti, jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä!
Vahvistus
Vahvistus osallistumisesta kulttuuripäiville lähetetään vain matkanjohtajille.
Matkat kotipaikkakunnalta satamaan ja takaisin
Tehkää lippujen varaukset ajoissa. Esim. lennoilla on vain rajoitettu määrä eläkeläisalennukseen
oikeutettuja paikkoja.
Tukholmassa maanalaisella pääsee keskusasemalta (T-centralen) Slussenille, josta lähtevät
bussit (mm. 402, 409, 410, 444, 422 jne.) pysähtyvät Viking Linen terminaalin luona (bussien 1.
Pysäkki - Londonviadukten). Lisätietoa www.sl.se (Reseplaneraren).
Matkanjohtaja
Täyttäkää huolellisesti matkanjohtajaa koskevat tiedot. Vahvistus matkasta lähetetään vain
hänelle. Matkanjohtaja noutaa liput, ruokakupongit ja muun materiaalin (kirjekuori) satamassa
ja jakaa ne ryhmälleen. Tällä järjestelyllä pyritään vähentämään ruuhkaa itse terminaalissa.
Matkanjohtajan velvollisuus on tiedottaa ryhmäläisilleen matkasta ja matkan säännöistä jo
ilmoittautumisia vastaanottaessaan.
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Ilmoittautumiset ja maksut
Paikat ja hytit, joita on rajoitetusti, jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Viimeinen maksun tilityspäivä sekä viimeinen ilmoittautumispäivä
matkalle ja esiintyjille on 29.1.2018.
Osallistumismaksu on tilitettävä RSKL:n Plusgiro -tilille 65 46 22 – 0.
Plusgirokorttiin tulee merkitä maksajan nimi ja kuinka monta henkilöä maksu koskee. Laittakaa
yhdistyksen sekä matkanjohtajan nimi, jotta tiedämme kenen ryhmässä matkustatte.
Lähetä Ilmoittautumislomake osoitteella: RSE/Kulttuuripäivät, Bellmansgatan 15 nb, 118 47
STOCKHOLM.

Laivayhtiön muutos- ja peruutusehdot
Ehdot koskevat matkustajia, joiden tiedot on jätetty varauksen yhteydessä. Jos olet estynyt
matkustamasta, peruuta varaus välittömästi seurasi matkanjohtajalle.
30–15 päivää ennen
lähtöä
Laskutetaan 25 %

14 päivää – 72 tuntia Myöhemmin kuin 72
tuntia
Laskutetaan 50 %

Laskutetaan 100 %

Lääkärintodistusta
vastaan
Maksetaan takaisin
100 %

Äkillisissä sairaustapauksissa meille on lähetettävä lääkärintodistus (10 vuorokauden sisällä
lähtöpäivästä) ja lisäksi yhdyshenkilön on välitettävä meille viimeistään satamassa tieto
poisjäämisestä.

Arpojen myynti
RSE pidättää itsellään yksinoikeuden arpojen myymiseen laivan tiloissa matkan
aikana.

Lisätietoja
Lisätietoja liittotoimistolla antaa mielellään Eija Lindberg,
puh. 08-615 83 48 tai sähköposti rse@rskl.se
Liitteet
 Laivamatkaan osallistuvien ilmoittautumislomakkeet
 Esiintyjien ilmoittautumiskaavakkeet

Tervetuloa seuraamaan mielenkiintoista ohjelmaa
ja viihtymään hyvässä seurassa!

Täyttä elämää harrastaen, viihtyen, vaikuttaen

