
 

 

 

 

ELÄKELIITON SATAKUNNAN PIIRIN PERINTEINEN ( NYT JO 11. ) 

KAAMOSRISTEILY 15. – 16.11.2022 BALTIC PRINCESS -LAIVALLA 

 

 

Laiva  Silja Line /Baltic Princess  

Laiva-aikataulu Turku – Tukholma klo 20:15 – 06:10  

  Tukholma – Turku klo 07:10 – 19:15  

 

Laivan viihde  Laivan pääesiintyjänä Markku Aro & Diesel 

  Piirin Starlightissa järjestämä ohjelma on perinteisesti yllätys- 

  ohjelmaa! Lisäksi luentoja kokousosastolla ja karaokeohjelmaa 

Iskelmäbaarissa. 

Hinta/henkilö hyttiluokan ja hytin täyttöasteen mukaan: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki hytit ovat autokannen yläpuolella. A- ja Apre -hyteissä on ikkuna. Apre -hyteissä on parivuode. 

E- ja B-hytit ovat ikkunattomia; E-hytit sijaitsevat pääravintolan tuntumassa. 

KAAMOKSENTORJUNTARISTEILY 2022

Hyttiluokka Hinta/hlö

E4 47

E3 47

E2 49

E1 54

B4 47

B3 47

B2 49

B1 54

A4 54

A3 56

A2 59

A1 69

Apre 2 62

Apre 1 74



Hyttejä voi varata myös 3- ja 4-hengen käyttöön (ei Lux), hinnat saat Matkapojista tarvittaessa. 
 

 

Tarjotut risteilyhinnat sisältävät 

*tilausajokuljetukset Turun satamaan ja takaisin Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen piirien 

alueelta; muiden piirien alueelta teemme tarjouksen erikseen pyydettäessä. 

*risteilyn valitussa hyttiluokassa  

*meriaamiaisen seisovasta pöydästä  

*laivan viihdeohjelman 

*Satakunnan piirin muun järjestämän ohjelman 

 

Huomioitavaa 

Varaamme ryhmälle oman bussin, kun ryhmän koko on minimi 40 lähtijää.  

Halutessanne voimme yhdistää useamman yhdistyksen osallistujat samaan bussiin, toiveen voi esittää 

varausta tehdessä. Varausta tehdessänne voitte esittää myös toiveen bussiyhtiöstä.  

Ikkunallisia hyttejä on mahdollista varata alustavasti enintään 5 kpl/yhdistys.  

Ryhmänkerääjäedut matkavastaaville: 

a) ilmainen matka*) ja ateriat (illallinen, aamiainen, lounas) kun ryhmän koko on minimi 20 matkustajaa 

b) ilmainen matka*) ja ateriat 2:lle (illalliset, aamiaiset, lounaat) kun ryhmä koko on minimi 40 matkustajaa 

*) ryhmänkerääjän matka on maksuton siinä hyttiluokassa, jossa ryhmän enemmistö matkustaa 

 

Lisämaksusta  

Muut kuin hintaan sisältyy -kohdassa mainitut ateriat. Alla hinnat etukäteen ostettaessa. 

Suosittelemme aterioiden ostamista ehdottomasti etukäteen, jolloin voimme tehdä yhdistykselle 

pöytävarauksen jo ennakkoon ja vältätte jonottamisen laivalla.  

15.11. klo 20:15 Buffet -illallinen  38 €/hlö sisältäen buffet- juomat 

16.11. klo 14:00 Buffet -lounas 26 €/hlö sisältäen buffet- juomat 

Myös á la carte -ruokailu mahdollista laivan Grill House – tai Tavolata -ravintolassa. Pöytävaraus 

á la carte -ravintolaan edellyttää ateriakupongin lunastamista etukäteen (ks hinnat yllä). 

Kaikki ateriavaraukset voi tehdä myös vain osalle ryhmää. 

 

Club One -korttien numero 

Muistattehan kerätä lähtijöiltä etukäteen mahdolliset Club One-korttien numerot. Numerot täytyy ilmoittaa 

Matkapojille viimeistään 2 vkoa ennen lähtöpäivää. Numeroita ei voi ilmoittaa enää takautuvasti esim. 

satamassa tai laivalla. 

 

Varaukset ja lisätiedot 

Matkapojat Oy  

Sähköpostilla ryhmat.tampere@matkapojat.fi 
Puhelimitse Matkapojat myyntipalvelu p. 010 2323 200 (ma - pe 10–16)  

 

Lopulliset hyttimäärät ja matkustajatiedot tarvitsemme yhdistyksiltä 30.9.2022 mennessä. 

Matkapojat laskuttaa yhdistykset yhdellä laskulla ilmoitetun matkustajamäärän mukaan; 

eräpäivä on 7.10.2022.  

Matkapojista saat tarvittaessa valmiin matkustajalistapohjan, josta löytyy tiedot, jotka risteilylle  

lähtijöitä on kerättävä etukäteen. Kysy listaa soittamalla tai sähköpostilla. 
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