Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry
Hyvinvointia läpi elämän…

Matkailujaosto
Vuosiohjelma 2018
Keväinen kylpylämatka Pärnuun 27.02-05.03 . 3 paikkaa vapaana ole nopea ja varaa
Viite num.tälle matkalle 30009

17-19.04.2018 Keväinen bussimatka Pietariin, hotelli MOSKOVA
Matkan hinta 315 €/2 hh (1hh lisä 40 €) + liityntäkuljetus, pankkiviite 30012. Hinta sisältää:
-bussikuljetus Helsinki-Pietari-Helsinki. Lähtö 17.04 Tiistai klo 07.00 Mikonkatu turistipysäkki
- ryhmäviisumi (oma viisumi -70 €)
- majoitus hotelli Moskova,
- puolihoito: 2 aamiaista, 2 päivällistä, joista yksi päivällinen ohjelmallisessa ravintolassa,
- retket Iisakin kirkkoon, Eremitaasiin ja kaupunkikierros paikallisen oppaan johdolla,
- paluumatkalla käymme Kronstadtissa ja Viipurissa, jossa lounas sekä mahdollisuus ostoksiin. ym, ym.
- matkanjohtajan palvelut.
Huom. Matkaa varatessa pitää ryhmäviisumia varten toimittaa valokopio passista, 1 valokuva,
viisumianomus täytettynä, todistus matkavakuutuksen voimassaolosta, sen saat vakuutusyhtiöstäsi. Passi
tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen. Em. asiapaperit tulee lähettää viim. 01.03.2018
matkavastaava Eero Haavistolle :
Eero Haavisto, Kainoontie 45 B, 04480 HAARAJOKI
Vastuullinen matkanjärjestäjä NEVA TOURS Turku puh. 022504655
HUOM. MATKALLE 3 PAIKKAA VAAPAANA

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:
-bussikuljetus,
-majoitus Scandic (ent. Cumulus),
-juhla upseerikerholla sisältäen juhlapäivällisen,
-vierailut Moision sairaalamuseoon ja Päämajamuseoon,
-torikahvit Minnan torikahvilassa,
-matkanjohtajan palvelut.
22-24.07.2018 Risteilymatka Visbyhyn
Matkan hinta 321,50€/hlö A2-hytissä, (551 €/1hh A-hytti), pankkiviite 30038 . Hinta sisältää:
-2 x bufee päivällinen,
-2 x bufee aamiainen,
-ohjelmat laivalla matkan aikana,
-matkanjohtajan palvelut.

26-30.08.2018 Etelä-Viron kierros
Matkan hinta 260 €/2 hh (1 hh lisä 100 €) + liityntäkuljetus , pankkiviite 30041. Matkan ohjelma:
+Sunnutai 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 €. Kokoontuminen klo 16.45 2 krs.

+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
Ruutikellarissa.
+Ti 28.8 aamaisen jälkeen Moosten kartanovierailu, Setunseuduilla kohteina Vööpso, Laossina TsasunaVärska Setun museo, Obitsa Seton kyläkirkko - seton kuuluisin lauluema Hilana Tarka, päivällinen Taarka
taröh, majoitus Vorussa Kubian kylpylähotellissa.
+Ke 29.8. aamiaisen jälkeen Eestin kauneimmat paikat; Vastseliinan Linna - Suur-Munamäki kauniine
ympäristöineen ja näköala torni, Metsäveljesten bunkkeri ja piilopaikka, illallinen Perinnemusiikin aitassa Valka rajakauppa, majoitus Viljandissa hotelli Centrum.
+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 saav. klo 18.30.

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 bufepäivällinen, 1 x bufelounas, ohjatut liikuntaryhmät ja terveysluento,
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 yhditysten välinen keilaturnauksen,
- laivassa tilat matkatavaroille,
- matkanjohtajajien palvelut.

11-13.12.2018 Jouluinen teatterimatka Tallinnaan
Hinta ja paikka tarkennetaan myöhemmin, pankkiviite : 30070
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.

