,

Inbjudan till Julbordskryssning till Helsingfors tur & retur
den 4 - 6 december 2019 ombord på M/S Viking Mariella

Du får två kvällar ombord och en heldag i land – med gott om tid att bocka av de stora sevärdheterna och
hitta egna smultronställen, som Mannerheim-museet, det supermoderna biblioteket Ode och Amos Rex,
ett nytt, riktigt fint konstmuseum, julmarknad på Senatstorget mm.
Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande.
Samling: Den 2019-12-04 senast kl. 15.30 vid Viking Lines terminal, Stadsgården, Tegelvikshamn,
Stockholm. Parkeringsinfo på www.vikingline.se
Program: Båten avgår den 4/12 kl. 16.30, ankomst Helsingfors den 5/12 kl. 10.10 (lokal tid).
Avresa från Helsingfors den 5/12 kl. 17.15 (lokal tid), ankomst till Stockholm den 6/12 kl.
10.00 (lokal tid). Se mera detaljerat program ombord och i Helsingfors på sida 3.
Kostnad: Medlem i dubbelhytt, kategori Inside Standard 906,00 kr, plan 4 och 5 mitten på båten, och
för medföljande 1 098,00 kr. Medlem i kategori fönsterhytt med dubbelsäng, kategori Seaside
Comfort 1 425,00 kr, plan 4 och 5 och för medföljande 1 617,00 kr.
Enkelhytt kategori I S 1 164,00 kr, plan 4, 5 och 6. Finns även enkelhytt i S C-kategorin för
2 302,00 kr. Även enkelhytt i kategori Piccolo 1 012,00 kr. Plan 6 är högst upp på Mariella.
I priset ingår: Resa t/r i vald hyttkategori och -fördelning; Julbord i The Buffet inkl. öl, vin,
läsk och kaffe; 2-rätters skeppsmeny inkl. två glas öl/vin; Buffetfrukost t/r.
Anmälan: Senast den 21 oktober vill vi ha Din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se. Välj
Aktiviteter och Julbordskryssning, skrolla ner till SKICKA. Eller sänd in nedanstående talong
om Du inte har internet. Minimum 20 personer. Vid överbokning (max 60 personer) gäller
kölista.
Betalning: Senast den 24 oktober får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter
bör inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto
123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 30 oktober.
Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det
gäller.
OBS! Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.
Förhinder:Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Riitta Sundblom, 070-782 15 41.

VÄLKOMMEN!

PROGRAM
Ombord M/S Mariella den 4 december 2019
15.30 Sv. tid
Samling i Terminalen – biljettutdelning av gruppledaren
16.00
Ombordstigning
OBS! Incheckning och ombordstigning stänger 10 minuter innan avgång.
16.30
Båten avgår
17.00
Julbord i The Buffet, däck 7
Den 5 december
07.30 Fi tid
10.10

Sjöfrukost, The Buffet, däck 7
Ankomst till Helsingfors

Helsingfors den 5 december – programförslag (valfritt)
10.20
Promenad (0,5 timme) eller spårvagn till Mannerheim-museet i Brunnsparken,
Kalliolinnavägen 14 www.mannerheim-museo.fi Gruppledaren följer med och guidar dit.
11.00
Visning av museet, 1 timme. Minst 10 deltagare behövs för en guidad visning. Anmälan
behövs och är bindande.
12.00
Spårvagn till city eller promenad eller taxi.
12.30
Besök på Amos Rex konstmuseum www.amosrex.fi Mannerheimvägen 22-24, inträde 12
Euro (pensionärer). I direkt anslutning till museet finns det restauranger och kaféer.
14.30
Promenad till Ode, Helsingfors stadsbibliotek, Tölöviksgatan 4, www.oodihelsinki.fi
gratis inträde. Spårvagn eller promenad till båten.
Alternativt
Efter Amos Rex promenad genom city mot Senatstorgets julmarknad och sedan till båten.
på Skatuddskaj 8. Från kl. 16.15 i terminalen vid incheckningen delas ut biljetter till
samtliga av gruppledaren.
Ombordstigning och program ombord
16.15
Biljettutdelning i terminalen startar.
16.45
Ombordstigning på båten. 10 minuter innan avgång stängs ombordstigningen.
17.15
Båten avgår
18.00
A la carte Skeppsmeny på däck 7. Förrätt: julens sill & laxtallrik – 2 sorters sill, 2 sorters
lax, löjrom med tillbehör, julbröd; förvald varmrätt. Två glas vin/öl och kaffe ingår.
Den 6 december
07.00 - 09.45
10.00

Sv. tid - Sjöfrukost, The Buffet, däck 7
Ankomst Stockholm, Stadsgården

Helsinki Card
För egna strövtåg kan du skaffa Helsinki Card redan på båten och uppleva det unika konstmuseet Amos
Rex eller följa med på en ny city tur med besök på Iittala & Arabia Design Center. Fria resor på spårvagn,
buss, sightseeingbuss, metro och Sveaborgsfärjan samt fri entré till många museer ingår i kortet som
kostar 460,00 kr vid förbokning online. Se www.vikingline.se
Allmän info
Tid: + 1 timme före svensk tid
Valuta: Euro
Prisläge: Ungefär samma som Sverige
Språk: finska och svenska
Resa kollektivtrafik: 3 Euro
ID-handlingar: En del i VL:s säkerhetsarbete är att utföra identitetskontroller av resenärerna inför resan.
Förbered dig därför redan innan avresa på att du kan komma att behöva uppvisa giltig identitetshandling
eller resedokument.

Jag/vi anmäler mig/oss till Julbordskryssning den 4-6 december 2019
Medlem:__________________________

Födelsedatum: _____________
XXXXXX

Tfn: ____________________
Medföljande:_______________________

Födelsedatum: _____________
XXXXXX

Tfn: ____________________
Jag önskar enkelhytt/kategori:____________________________________________
Vi önskar dubbelhytt Inside Standard: _____________________________________
Vi önskar dubbelhytt Seaside Comfort fönsterhytt:____________________________
Anm:______________________________________________________________________________
Jag/vi önskar delta i visningen på Mannerheim-museet. Minst 10 anmälda behövs för att visningen skulle bli av.
Kostnad 240,00 kr/person. Betalas i samband med slutbetalningen den 30 oktober.
Namn:________________________

Namn:__________________________

(Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:
Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla)

