Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry
Hyvinvointia läpi elämän…
Matkailujaosto
Vuosiohjelma 2018
05-06.06.2018 osallistumme Mikkelissä järjestettäviin KELO ry:n 20-vuotisjuhliin
Matkan hinta 85 €/2hh (1 hh lisä 30 €) + kuljetus 20 €, pankkiviite: 30025. Hinta sisältää:
-bussikuljetu,
-majoitus Scandic (ent. Cumulus)
-juhla upseerikerholla sisältäen juhlapäivällisen,
-vierailut Moision sairaalamuseoon ja Päämajamuseoon
-torikahvit Minnan torikahvilassa
-matkanjohtajan palvelut.
Kuljetukset eteläsuomesta
05.06.2018 Tiistai
Bussi num.1 klo 09.00 Helsinki Mikonkatu turistipysäkki - Karhula klo 10.30 - Mikkeli klo 13.00
Bussi num.2 klo 09.15 Helsinki Mikonkatu turistipysäkki -Tikkurila klo 09.40 Hyvinkää klo10.30- Mikkeli klo13
22-24.07.2018 Risteilymatka Visbyhyn
Matkan hinta 321,50€/hlö A2-hytissä, (551 €/1hh A-hytti), pankkiviite 30038 . Hinta sisältää:
-2 x bufet päivällinen
-2 x bufet aamiainen
-ohjelmat laivalla matkan aikana,
-matkanjohtajan palvelut.
Lisämaksulliset tutustumisretket Visbyssä on kaikki loppuunmyyty, kohta myynnin avauduttua, kaupunki
oppaiden vähäisyyden vuoksi. Tallink pahoittelee tapahtunutta.

26-30.08.2018 Etelä-Viron kierros (Tällä hetkellä täynnä)
Matkan hinta 260 €/2 hh (1 hh lisä 100 €) + liityntäkuljetus , pankkiviite 30041. Matkan ohjelma:
+Sunnuntai 26.8 kokoontuminen H:gin Länsiterminaali T1:een klo 17.00. Laiva lähtee klo 18.30, Tallink M/S
Europa. Yövymme laivassa B 2 hytti, B 1 hytti 5 €. +Ma 27.8. aamulla aamiainen laivalla, klo 9.00 bussi odottaa
Tallinnan satamassa D terminaali. Matkalla tutustumme seuraaviin kohteisiin:
Pöltsamaan Linna/palatsi ja ruusutarha, Tarton kaupunkikierros, majoitus hotelli Tartu, illallinen Hotellissa
+Ti 28.8 aamiaisen jälkeen Moosten kartanovierailu, Setunseuduilla kohteina Vööpso, Laossina Tsasuna-Värska
Setun museo, Obitsa Seton kyläkirkko - seton kuuluisin lauluema Hilana Tarka, taröh, majoitus Vorussa Kubian
kylpylähotellissa. Päivällinen hotellissa
+Ke 29.8. aamiaisen jälkeen Eestin kauneimmat paikat; Vastseliinan Linna - Suur-Munamäki kauniine
ympäristöineen ja näköala torni, Metsäveljesten bunkkeri ja piilopaikka. Pistäydymme raja kaupunki ValkaValgaan, kulemme rajakaupungin historiasta, käymme tekemässä ”soprakauppa” nykyisellä tavalla, majoitus
Vorussa Kubian kylpylähotellissa, illallinen hotellissa
+To 30.8. aamiaisen jälkeen Viljandin - Olustveren kartano ja käsityöpajat, tutustuminen Paiden kaupunkiin,
saavumme klo 15.00 Tallinnan satamaan, M/S Star lähtee klo 16.30 kohti Helsinkiä, jonne saavumme. klo 18.30.
HUOM! Lisäpalveluna
- menomatkalla voi varata illallis buffet 32 €
- paluumatkalla voi varata Confort Loungen hintaan 20 € sisältäen pientä purtavaa ja oman lepotuolin
- paluumatkalle oman hytin hintaan 30 €

24-26.09.2018 Iloa ja elämää eläkeläisten arkeen Siuntion kylpylässä
Matkan hinta 145 €/2hh, (1 hh lisä 60 €) + liityntäkuljetus. Lähtö klo 10.00 Mikonkatu, pankkiviite: 30054. Hinta
sisältää:
Tulokahvit ja suolainen leipä, 2 x buffet- päivällinen, 1 x buffet- lounas, ohjatut liikuntaryhmät ja terveys luento,
nostalgiamatka 101-vuotiaan Suomen sävelin Johanna Rusasen kanssa, allasosaston vapaan käytön. Kuljetus
Helsingistä, 150 henkilöä mahtuu mukaan.

19-26.11 Syksyn perinteinen kylpylämatka Pärnuun Estonia Medical Spa
Matkan hinta 245 €/2hh (1 hh lisä 78 €) + liityntäkuljetus, pankkiviite: 30067. Hinta sisältää:
- laivakuljetus maanantaina M/S Europa 19.11 klo 18.30 H:gin Länsiterminaali T1:sta. Yövymme laivassa B 2 hytti ,B
1 HYTTI 5 €. KOKOONTUMINEN 16.45 2 krs
paluu ma 26.11 klo 16.30 Tallinnasta,D terminaali laiva M/S Star on H:gissä 18.30 T2.
- menomatkan aamiainen laivalla
- bussikuljetus Tallinna - Pärnu - Tallinna
- majoitus 2 hh puolihoidolla
- lääkärintarkastus (reseptit mukaan!) ja kolme hoitoa/pv kuutena päivänä, yhteensä 15 hoitoa
- perInteinen yhdistysten välinen keilaturnaus
- laivassa tilat matkatavaroille
- matkanjohtajajien palvelut.
PS. SAIMME LISÄÄ PAIKKOJA KYLPYLÄMATKALLE
HUOM! Lisäpalveluna
- menomatkalla voi varata illallis buffetin 32 €
- paluumatkalla voi varata Confort- Loungen hintaan 20 € sisältäen pientä purtavaa ja oman lepotuolin
- paluumatkalle oman hytin 30 €

05-07.12.2018 Jouluinen teatterimatka Tallinnaan JOUTSENLAMPI -balettiin
Hinta 171 €/2 hh ( 264 €/ 1 hh) + liityntä kuljetus, pankkiviite : 30070
Kokoontuminen T1 Länsiterminaali klo 16.45 2 krs, laiva lähtee klo 18.30
Hinta sisältää:
- meno Helsinki - Tallinna M/S Europa
- yöpyminen laivassa B 2 hytti/1hytti
- buffet- aamiainen laivalla
- hotellimajoitus Tallink City 2 hh/1 hh
- Itsenäisyyspäivän juhlapäivällinen, sis.ruokajuoman
- aamiainen hotellissa
- Estonia teatterin lippu - Joutsenlampi - balettiin
- paluu Tallinna D-terminaali klo 12.30 Helsinki 16.00 M/S Europa kansipaikoin. Matkatavaroille säilytystilat
- laivayhtiön tarjomat Itsenäisyyspäivän ohjelmat
- Joulutori Avoinna
Tarkempi matkaohjelma lähempänä matkaa.
HUOM: PAIKKOJA RAJOITETUSTI

Tiedustelut, ilmoittautumiset ja matkojen maksaminen:
Eero Haavisto, puh. +3584 0045 8007, eero.haavisto@elisanet.fi
Ilmoittautumiset menossa kaikille matkoille, voit ilmoittautua myös oman yhdistyksesi matkavastaavalle.
Varausmaksu 50 € kaikille matkoille, maksettava heti ilmoittautumisen jälkeen, loppumaksu viimeistään
35 vuorokautta ennen matkaa.
Maksun saaja: Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry / Matkailujaosto
Tilinumero: FI29 1555 3000 1206 84
TERVETULOA MUKAAN MUKAVILLE MATKOILLE!

KELO ry / Matkailujaosto
Jaosto pidättää oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja tiedottaa matkoista yhdistysten kokouksissa
Varmista passin tai virallisen henkilökortin sekä henkilökohtaisen matkavakuutuksesi voimassaolo.
PS. Jos haluatte Tallikin laivamatkalla Club One pisteet itsellesi, ilmoita kortin numero varatessa.

