MERIPELASTUSSEURAN

50. valtakunnalliset koulutuspäivät 6. - 8.3.2015
ILMOITTAUTUMINEN
Matkajärjestelyjä hoitaa matkatoimisto Matkapojat Oy. Matka varataan suoraan toimiston nettivaraamosta. Linkki varaamoon avautuu
Meripelastusseuran nettisivuilla 1.12. lähtien. HUOM! Ilmoittautumisia ei oteta vastaan Seuran toimistossa.
Sitova ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 6.2.2015, jonka jälkeen nettivaraamo sulkeutuu.
HINNAT JA AIKATAULU
Silja Line m/s Silja Serenade - risteily Helsinki-Tukholma-Helsinki.
LAIVA-AIKATAULU:
pe 6.3. Helsinki – Tukholma klo 17:00 – 09:45
la 7.3. Tukholma – Helsinki klo 16:45 – 10:30
Hintaan sisältyy risteily valitussa hyttiluokassa, meriaamiainen ja Buffet-illallinen (meno-paluu) ruokajuomineen sekä koulutuspäivien ohjelma
ja kokouskahvit. HUOM paluumatkalla Buffet –illalliskuponki on mahdollista vaihtaa myös avoimeen illallislippuun (arvo 35€), jonka voi käyttää
osamaksuna missä tahansa laivan ruokaravintolassa. Pöytävarauksia otetaan vastaan paluumatkalle etukäteen Buffetin lisäksi Tavolata
á la carte –ravintolaan.
Lisämaksusta kokouslounas pe 6.3. klo 12.00 hintaan 18 €/hlö. Kokouslounas on varattava etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.
HINNAT/HENKILÖ JA HYTTILUOKAT
A –luokka

1hh		
2hh		
3hh		
4hh		

317
215
181
164

Promenade

1hh		
2hh		
3hh		
4hh		

B -luokka

302
208
176
160

1hh		
2hh		
3hh		
4hh		

264
189
164
151

VENEMESSUT ”Allt för sjön 2015”

Bussikuljetus lähtee terminaalin edestä venemessuille lauantaina klo 10.00 ja paluukuljetus Allt för sjön -messuilta klo 13.30 takaisin satamaan.
Messulippu kuljetuksineen 35€/hlö. Messulippu varataan matkavarauksen yhteydessä. Varaus on sitova, eikä lipun hintaa palauteta sairastapauksessakaan.
MATKAN MAKSAMINEN

Matkan ennakko- ja loppulasku lähtee ilmoittautumisen jälkeen varaajan sähköpostiin. Ennakkomaksu on 25% kokonaishinnasta ja se erääntyy viikon päästä
varauksen tekemisestä. Loppumaksun eräpäivä on 6.2.2015. Huom. peruutustapauksessa kulut 10 € / hlö lääkärintodistusta vastaan.

LIPPUJEN LUOVUTUS

Lippujen luovutus 6.3. klo 11.00 alkaen Siljan Olympiaterminaalissa, Olympiaranta 1, Matkapoikien lähtöselvityspisteessä.
Lippujen kanssa samassa kuoressa ovat matkaohjelma ja ateriakupongit.

MATKAN MUUTOKSET/ PERUUTUKSET

Matkaan liittyvät hytti- tai nimimuutokset on ilmoitettava suoraan Matkapojille puh. 010 2323 109 (ma – pe 09:00 – 16:00) tai sähköpostilla
ryhmat.helsinki@matkapojat.fi . Jos olet estynyt matkustamasta, tulee varaus peruuttaa välittömästi. Peruutuskulut 10 € vain lääkäritodistusta (toimitettava
kahden viikon kuluessa lähtöpäivästä) vastaan, mikäli peruutus ilmoitetaan eräpäivän jälkeen. Tarkemmat peruutusehdot saa matkatoimistosta.

YHDISTYKSEN VIRALLINEN EDUSTAJA

Seura korvaa 189 € yhdistyksen virallisen edustajan matkasta. Edustajan matka tulee varata Matkapoikien nettivaraamosta ja maksaa ennen risteilyä.
Korvauksen 189 € Seura maksaa yhdistykselle matkan jälkeen. Korvauksen saadakseen yhdistyksen tulee ilmoittaa virallinen edustajansa
Seuran toimistoon smps.toimisto@meripelastus.fi viimeistään 31.1.2015.
Yhdistyksen virallisen edustajan tulee osallistua kaikkiin koulutustilaisuuksiin sekä puheenjohtajiston kokoukseen lauantaina.
HUOMIOITAVAA
Yhdellä varauksella voi ilmoittautua enintään 9 henkilöä. Varauksesta lähtee 1 ennakko- ja loppulasku/varaus varauksen tekijän antamaan sähköpostiosoitteeseen.
Yhdistykset voivat edelleen koota oman yhdistyksensä osallistujat, jolloin yhdistyksen edustajan lähettää tiedot ilmoittautuneista sähköpostilla osoitteeseen
ryhmat.helsinki@matkapojat.fi
HUOM Ryhmät laskutetaan yhdellä laskulla yhdistyksen edustajan antamasta osoitteesta.
Nais- ja miespaikat ovat myynnissä nettivaraamossa B – luokan hytteihin. Jos haluat varata
puolikkaan hytin muusta hyttiluokasta soita varaus numeroon 010 2323 109 (ma – pe 09:00 – 16:00).
Samoin yhdensuuntaiset matkat tai Maarianhaminasta tulevat varaavat matkansa matkatoimistosta
suoraan (puhelimitse tai sähköpostilla).
Kaikissa ongelmatapauksissa ota yhteys matkatoimistoon, ei Seuran toimistoon.
Matkatoimisto Matkapojat Oy:n yhteystiedot ovat puh. 010 2323 109 (ma – pe 09:00 – 16:00)
ja sähköposti ryhmat.helsinki@matkapojat.fi
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen Seuran nettisivuilla,
www.meripelastus.fi avautuu joulukuun alusta lähtien.

