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Deffa pois saaresta 29.9.2018 

 

 Deffa on tuotu talveksi pois saaresta. Maahantuojan 

ohjeistuksen mukaan laitetta ei saa säilyttää pakkasessa. 

Laite tuodaan takaisin saareen taas keväällä veneilykauden 

alkaessa.  

  
 

Venemessut Tallinnassa  01.03. – 03.03. 2019, pe-su 

 

 Syyskokous antoi seuralaisille itselleen päätettäväksi 

osallistutaanko vuonna 2019 Tallinnan venemessuille. 

Päätös asiasta on kuitenkin tehtävä pikaisesti, joten 

sitovat ilmoittautumiset on tehtävä 2.11.2018 mennessä 

seuran sihteerille, joko puhelimitse 040 5140558 tai 

sähköpostitse; marja.eerola@kymair.fi 

 Mitä enemmän innokkaita osallistujia sitä hauskempi ja 

edullisempi matka. Jos osallistujia ei ilmoittaudu 

riittävästi, matka ei luonnollisesti toteudu. Maksu 

matkasta on suoritettava vielä tämän vuoden puolella, 

mutta siitä ohjeet myöhemmin. 

  

 Tässä tarkempi info matkasta ja jos jotain kysyttävää voi 

”sihteerikköön” ottaa yhteyttä. 
 

Matkan ajankohta: 01.03. – 03.03. 2019, pe-su  
Laivan aikataulu: 01.03. pe Helsinki – Tallinna klo 18.30 – 08.00 (yöpyminen laivalla)  
03.03. su Tallinna – Helsinki klo 13.30 – 15.30 Tallink Megastar  
Matkan hinta: Bussi mukana Tallinnassa:  
Min. 20 hengen ryhmä, hinta 240 eur/hlö  
Min. 38 hengen ryhmä, hinta 185 eur/hlö  
Min. 48 hengen ryhmä, hinta 174 eur/hlö 
 
 Matkan hintaan sisältyy:  
• bussikuljetukset Helsinkiin ja takaisin, joko vienti hakuna satamaan tai bussi mukana Tallinnassa ryhmän 
valinnan mukaan. Mikäli bussi on mukana Tallinnaan, sisältyy hintaan myös kuljetukset Tallinnan 
messukeskukseen  

• pe-la välinen yö Silja Europa laivalla B-luokan 2-hengen alavuoteellisessa sisähytissä  
• la-su välinen yö Tallinnassa Radisson Blu Sky ****- hotellissa 2-hengen standard-luokan huoneessa  
• buffet aamiainen hotellissa (su aamuna) ja hotellin kuntosalin vapaa käyttö sen aukioloaikana  

• paluumatka su Tallinna – Helsinki Tallink Megastar laivalla kansipaikoin  
 
Lisämaksusta:  
• sisäänpääsy lippu Meremess messuille Tallinnan messukeskukseen 5,50 eur/hlö  

• ateriat laivalla:  

 o buffet illallinen 33 eur/hlö sis. ruokajuomat  
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 o meriaamiainen la aamuna 10,50 eur/hlö  

 o paluu lounasbuffet Megastarilla 25 eur/hlö sis. ruokajuomat  
  
 
Huom! Ateria hinnat ovat voimassa etukäteen ostettuna.  
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinta muutoksiin. 

  
 

Nettisivut:  http://www.pyhtaanmeriveneilijat.com 

 

Ystävällisin terveisin Hallitus 

 

Kommodori Kari Sajalinna p. 045 1712860 

Varakommodori Ilkka Taka-Aho p. 040 0714398 

jäsen Tuula  Paapio-Mäenpää  p. 040 7288085 

jäsen Timo Ruoho  p. 040 5183321 

jäsen Henrik Renlund   p. 040 8233295 

Siht. Marja Eerola    p. 040 5140558    


