	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Jäsentiedote 3 /kesäkuu 2018

Valkosipulimatka Kuremaalle, Viroon 24.8.–26.8.2018
Matka-aikataulu
Perjantai 24.8.
Lähtö m/s Finlandialla klo 9.00 Helsingin Länsiterminaalista, jossa lippujen jako
alkaa tuntia ennen laivan lähtöä. Laivassa oltava viimeistään klo 8.30.
Tallinnassa olemme klo 11.15.
Tallinnan satamassa meitä odottaa bussi, johon siirrymme heti laivalta päästyämme
ja lähdemme kohti Tarttoa. Tartossa Dorpat hotelliin (www.dorpat.ee)
sisäänkirjautumisen jälkeen vapaata omaa ohjelmaa.
Yhdistyksen tarjoama illallinen ravintola Ülikoolissa (www.kohvik.ut.ee) n. klo 19.00.
Lauantai 25.8.
Aamiaisen jälkeen bussi lähtee retkelle kohti Kuremaata. (Tarto-Kuremaa n.50 km.)
Olemme sovitun ajan valkosipulifestareilla, jonka jälkeen teemme pienen kiertoajelun
Jögevassa. Illalla jokilaivaristeily n. klo 19.00 lähtee hotellin rannasta.
Sunnuntai 26.8.
Aamiaisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen, ennen Tallinnaan lähtöä, vierailu Tarton
kasvitieteellisessä puutarhassa (www.botaanikaaed.ut.ee/et). Laiva Helsinkiin lähtee
(m/s Finlandia) A-terminaalista klo 18.30. Helsinkiin saavumme klo 21.00.
Matkan hinta 250 euroa jäsenille, 280 euroa ei-jäsenille
Hintaan sisältyy:
- Laivaliput kansipaikoin Helsinki-Tallinna-Helsinki
- Kahden yön majoitus hotellissa kahden hengen huoneissa aamiaisineen
- Illallinen perjantaina
- Oppaan palvelut
- Jokiristeily lauantai-iltana
- Bussikuljetukset Viron puolella
- Yhden hengen huoneen lisämaksu on 60,00 euroa
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Sitovat ilmoittautumiset 30.6.2018 mennessä Anna-Maria Kantolalle
kantola.am@gmail.com	
  	
  tai	
  044-982 0820. 	
  
Matka maksettava 16.7. 2018 mennessä tilille FI45 2066 1800 0152 37.
Viitenumero 7400823.
Muistathan ilmoittautuessasi mainita mahdollisista ruokarajoitteistasi.

Tervetuloa matkalle!
Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry

YHDISTYKSEN TULEVIA TAPAHTUMIA VUONNA 2018:
• 32. Valkosipulifestarit Keravalla
la 18.8.2018 klo 9.00-18.00.
Tulkaa mukaan tapahtumaan!

Festarijärjestäjän - valkosipulin
ystävät - löydätte täältä!
• Syyskokous (aika ei vielä tiedossa)
• Pikkujoulut pe 9.11.2018 Ravintola Kappelissa.
Jos sinulla on mielessäsi joitakin vierailukohteita, (teatteri, matka ym.), joita haluaisit
järjestettävän, ilmoita niistä hallitukselle, niin koitamme mahdollisuuksien mukaan
järjestää niitä.
Muistutamme, että sähköposti on nopein ja joskus ainoa vaihtoehto
ilmoittautua nopeisiin lähtöihin.
Valkosipulin Ystävät – Allium Sativum ry:n hallitus

www.valkosipuliyhdistys.com	
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