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Tiedote 5         
2008-2009   

Loppukesän keilareissu Pärnuun -  
ÄLÄ JÄTÄ VÄLIIN!  

Vähän kahelilta tuntuu hehkuttaa loppukesän riennoista tässä vaiheessa kevättä, 
mutta jos mukaan on aikomus lähteä niin toimia pitää jo maaliskuun lopulla! Ja 
paikkoja on rajoitetusti, joten sitä suuremmalla syyllä: HOPI, HOPI

  

Nimittäin taas on tiedossa mukava reissu hyvien ystävien kanssa KiKe 
keilaseurasta - tällä kertaa kohteena Pärnu!   

Ajankohta 21.  23.8.2009 (pe-su)  

Ohjelma Perjantai 21.8.

    

klo 13.30 kokoontuminen Helsingin Länsiterminaalissa   
klo 14.30 Tallink Star starttaa kohti Tallinnaa   
klo 16.30 saapuminen Tallinnaan 
Ajo Pärnuun ja majoittuminen, 
Hoteli Tervis ***  
www.sanatooriumtervis.com

     

Lauantai 22.8.    

klo 06.30 - 09.30 aamiainen hotellissa   
aamusauna ja - uinti spa- ja saunakeskuksessa   
klo 12.00 - 15.00 keilausta, Perona Bowling   
klo 19.00 illallinen    

Sunnuntai 23.8.

    

klo 06.30 - 9.30 aamiainen hotellissa   
aamusauna ja -uinti spa- ja saunakeskuksessa   
klo 09.00 opastettu kiertoajelu Pärnussa (n 2 h)   
klo 13.00 lounas Salzburg-ravintolassa ennen Tallinnaan tuloa   
ajo Tallinnaan, jossa vielä ostosaikaa   
klo 16.30 kokoontuminen satamassa   
klo 17.30 Tallink Superstar lähtee kohti Helsinkiä   
klo 19.30 saapuminen Helsinkiin (Länsiterminaali)    

Hinta Matkan hinta 194 - 219 EUR/ hlö 
Lopullinen hinta määräytyy lähtijämäärän mukaan.  
Hinnat perustuvat tämänhetkisiin ryhmähintoihin ja 
polttoainemaksuihin. 

    

http://www.sanatooriumtervis.com
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Hinta sisältää kaiken tämän:  

- bussikuljetukset (bussi mukana kohteessa) 
- satamapalvelut Helsingissä 
- laivamatkat Tallinkin laivoilla kansipaikoin 
- majoitus 2-hengen huoneissa aamiaisin 
- aamu-uinti ja -sauna 
- 3 tuntia keilausta 
- illallinen lauantaina ja lounas sunnuntaina 
- opastettu kiertoajelu Pärnuussa  

Lisämaksusta syömiset laivalla ja muut palvelut kohteessa.  

Ilmoittautuminen käy näin:  

Matkalle ilmoittaudutaan maksamalla ennakkomaksu 50 EUR/hlö 
25.3. mennessä:  

Tili numero  Sampo 80002313045188 
Maksun saaja Tiina Tukia 
Eräpäivä   25.3.2009 
Viesti    Nimi/nimet ja syntymäaika/-ajat 
Summa:  50 EUR/hlö  

Loppusuoritus tulee maksettavaksi kesä-heinäkuun vaihteessa ja 
siitä lähetetään lasku ilmoittautuneille erikseen.  

Huom! Ilmoittautuminen on sitova, eikä ennakkomaksua 
makseta takaisin ilman lääkärintodistusta.

      

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Tätä reissua sinun 
ei kyllä kannata jättää väliin! Puhun kokemuksesta ;o)   

Hyvää kevään jatkoa, 

  

tiina.tukia@ruukki.com

  

gsm 050 314 3417 


