NOKIA RIVER GOLF SENIOREIDEN MATKA RUOTSIIN

22.5.2018
klo 17.00
klo 17.15
klo 20.00

klo 20.55

23.5.2018

klo 06.30
Klo 08-09.40

24.5.2018

klo 09-10.25

klo 20.00

tiistaina
Lähtö Nokialta K-Citymarketin pihasta, osoite Nuijamiestentie 5, Nokia
Tampereelta lähtijät Pyynikintorilta
Saapuminen Turun satamaan. Kuljettaja hakee ryhmän laivaliput terminaalista ja tuo
linja-autoon jaettavaksi. Siirtyminen laivaan ja majoittuminen Inside Four (B) -luokan
hytteihin.
Viking Grace lähtee Turusta.
Buffet päivällinen klo 21.15 alkaen.
keskiviikkona
Meriaamiainen.
Laiva saapuu Tukholmaan. Tuttu bussi odottaa ryhmäänne satamassa. Matka jatkuu
n. 45min ajomatkan päähän Arlandastad Golf Club / www.arlandastadgolf.se/
alkaen tiiausajat ryhmällenne.
Kierroksen jälkeen siirtyminen kentältä Tukholmaan, jossa majoittuminen Scandic
Hotel Klaraan
Osoite: Slöjdgatan 7, Stockholm. Puhelin: +46 8 517 26600
Rauhallisella paikalla, mutta keskustassa, lähellä isoja ostoskatuja. Hotellissa mm.
kuntohuone, saunaosasto, ravintola, kokoustilat ja Scandic Shop -myymälä 24h.
Huoneissa perusmukavuudet.
Illallinen hotellissa.
torstaina
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus ja lähtö n. 40min. ajomatkan päässä
olevaan GolfStar Kungsängens Golfiin / http://kungsangengolf.se/sv
alkaen tiiausajat ryhmällenne.
Kierroksen jälkeen siirtyminen Siirtyminen Tukholman satamaan (ajomatka n. 20min.)
jota ennen hieman ostosaikaa Tukholman keskustassa.
Satamassa tulee olla viim. klo 19.00.
Siirtyminen laivaan ja majoittuminen A-luokan hytteihin.
Viking Amorella lähtee Tukholmasta.
Buffet päivällinen klo 20.30 alkaen.

25.5.2018

perjantaina

klo 07.35

Meriaamiainen.
Laiva saapuu Turkuun. Bussikuljetus takaisin tuttua reittiä.

Matkan hinta:

565e/hlö jaetussa kahden hengen hytissä/huoneessa
759e/hlö yhden hengen hytissä/huoneessa
Hinnat edellyttäen 40 matkustajaa.

Matkan hintaan
sisältyy:
•
•
•
•
•
•

bussikuljetus Nokialta alkaen koko matkan ajan
risteily hyttimajoituksella
buffet ruokailut laivalla; buffet illalliset x 2 ja meriaamiaiset x 2 (arvo 87eur)
majoitus Scandic Hotel Klarassa aamiaisineen (1yö)
illallinen hotellissa 23.5.
greenfeet 23.5. ja 24.5.

•

buggyt ym. lisäpalvelut kentillä

Lisämaksusta:

Sovellettavat matkaehdot sekä
maksu- ja peruutusehdot:
Tähän matkaan sovelletaan oheisen liitteen mukaisia Matkapojat Oy:n ryhmäehtoja.
Vastuullinen
matkanjärjestäjä:

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy. Matkasta on annettu
vakuus Suomen Kilpailu ja kuluttajavirastolle.

Matkustusasiakirjat:

Matkalla tarvitaan mukana kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi ajokortti.

Matkavakuutus:

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, joka sisältää peruutusturvan
oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.
Pyydämme tarkistamaan ottamaanne vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän
vastuunrajoituslausekkeen, joka saattaa lisätä matkustajan omavastuuta.
Vakuutuspaperit tulee ottaa matkalle mukaan.

Ilmoittautuminen matkalle:
Maksamalla 150eur/hlö varausmaksun 1.3.2018 mennessä yhdistyksen pankkitilille:
FI18 5293 0920 0653 69 /Nokia River Golf ry /seniorit
Laskun viestiosaan on merkittävä lähtijöiden nimet, syntymäajat pv.kk.vvvv,
lähtöpaikka ja erityistoiveet ruokailusta sekä mahdollisesta golfauton käytöstä.
Matkalle otetaan 40 NRG senioria ilmoittautumisjärjestyksessä. Varaajien lisätoiveet
huomioidaan lopullisessa laskussa. Loppulasku on maksettava 10.4.2018 mennessä.

Tervetuloa!
NRG senioritoimikunta ja Matkapojat Oy

