Seppo Ketonen

TARJOUS

+358 409344147

17.8.2016

seppo.ketonen@vr.fi

STY ry 115-VUOTIS MATKA TALLINNAAN
Ajankohta: 29-30.10.2016
Henkilömäärä: 8-10
Laiva: m/s Finlandia
AIKATAULU
Helsinki – Tallinna
Tallinna – Helsinki

15:30 – 17:45
12:00 – 14:30

HOTELLI
Kalev Spa***
Kalev Spa hotelli ja vesipuisto sijaitsevat keskustassa Vanhan kaupungin tuntumassa. Kalev
Spassa on kauneuskeskus, wellnesskeskus (hemmottelu- ja virkistyshoidot) ja terveyskeskus,
jossa mm. lääkärinvastaanotto ja suolahuone.
111 € / hlö, jaetussa kahden hengen huoneessa (lapsi lisävuoteessa 101 €)
151 € / hlö, yhden hengen huoneessa
Spa-pakettimme Kalev Spahan sisältää buffet-illallisen hotellissa ja kaksi hoitoa.
Spa-paketin hintaan sisältyy yhden yön majoitus standard-luokan huoneessa, runsas
aamiainen ja päivällinen (tulopäivänä) hotellin ravintolassa, vesipuiston altaiden ja saunojen
sekä kuntosalin vapaa käyttö aukioloaikoina, kylpytakin käyttö, virkistävä vesivoimistelu (30
min.), kuntouttava klassinen hieronta (30 min.) ja yksi kylpylähoito seuraavasta valikoimasta:
infrapunasauna (30 min.), hierontasänky (15 min.) tai suolahoitohuone (40 min.). Hoitoajat
varataan hotellilla wellness@kalevspa.ee / puh. +372 649 3350
LISÄPALVELUT LAIVALLA
RUOKAILUT
Buffet kello 12:00: 22 €/aikuinen ja 13 €/lapsi 6-17v.
Buffet kello 15:00: 22 €/aikuinen ja 13 €/lapsi 6-17v.
Herkullisen buffetin hintaan sisältyy ruokajuomat: valko-/punaviini, olut, virvoitusjuomat,
kivennäisvesi, vesi, tuoremehu, maito, kahvi.
LOUNGE
18 €/hlö/suunta

Lounge on 36-paikkainen rauhalliseen matkustukseen sopiva tila. Oma istumapaikka, langaton
nettiyhteys ja sähköpistokkeet laitteiden lataamiseen mahdollistavat työnteon laivamatkan
aikana. Loungessa on tarjolla pientä suolaista ja makeaa purtavaa, hedelmiä, kahvia/teetä,
virvokkeita, mehua, olutta sekä puna- ja valkoviini hanasta.
HYTIT
Owner´s Cabin: 100 € / suunta
Kun kaipaat pienelle porukalle omaa rauhaa on m/s Finlandian Owner´s cabin oiva vaihtoehto.
Kaksihuoneisessa hytissä kannella 7 on kokouspöytä 8 hengelle, makuuhuone 3:lle sekä oma
wc/suihku.
A4 Ulkohytti: 35 €/ kpl / suunta
B4 Sisähytti: 25 €/ kpl / suunta
LISÄPALVELUT TALLINNASSA
Tarjoamme ryhmällenne laajan valikoiman erilaisia ohjelmavaihtoehtoja Tallinnassa ja muualla
Virossa. Kauttamme onnistuvat kätevästi myös kuljetukset sekä ravintolavaraukset.
Retkitilauksesta veloitamme ryhmältä 20 € palvelumaksun.
Lisätietoa retkikohteistamme löydätte tästä
Bastionen maanalaiset käytävät ovat avoinna ti-su klo 10.30-17.00, joten tällä aikataululla se
ei valitettavasti onnistu.
VARAUKSET
Tarjous on voimassa 25.8.2016 mennessä tehtyyn varaukseen ja edellyttää suoraa varausta
Eckerö Lineltä. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Huomioittehan että matkavarausta ei ole tässä vaiheessa tehty ja paikkoja on
rajoitetusti.
Lisätietoa ryhmä- ja kokousmatkojen maksu-, muutos- ja peruutusehdoista löydätte tästä.

Toivon, että tarjous soveltuu ryhmällenne ja voimme toivottaa teidät tervetulleeksi m/s
Finlandialle!
Ystävällisin terveisin,

Mari-Minna Erkinharju
Eckerö Line Ab Oy
Puh. 09 2288 540
ryhmat@eckeroline.fi

