Ammattiosaston kesälomamatka Pärnuun 8-12.8.2018
Matkan hinta:
295€ /jäsen, 345€ /puoliso, kahden hengen huoneessa hotelli Pärnu
315€ /jäsen, 365€ /puoliso kahden hengen huoneessa hotelli Strand
Hintaan sisältyy:
-bussimatkat Linja-autoliike S.Kososen hyvällä turistibussilla
-bussin ja kuljettajan laivaus ja kuljettajan majoitus
-oma bussi ryhmän mukana Pärnussa
-laivamatkat kansipaikoin Helsinki - Tallinna – Helsinki, Viking Line
-majoitus valitussa hotellissa kahden hengen huoneessa, 4 yötä
-buffetaamiainen hotellissa

* Ilmoittautumiset
>

Kari Laukkaselle,

kvj.laukkanen@gmail.com

tai 050 540 2489, myös lisätietoja

>

https://punkaharjunpuu079.yhdistysavain.fi/jasenhuone/tapahtumat/kesalomamatka-parnuun-8-12-8-201/
Paikat täytetään hotelleittain ilmoittautumisjärjestyksessä
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita syntymäaikasi.

Jokaisella matkustajalla tulee olla matkalla mukana voimassaoleva passi tai virallinen EU-henkilökortti.
Ajokortti ei kelpaa matkustusasiakirjaksi.

* Matkan maksaminen
>Ilmoittautumisen yhteydessä matkasta toimitetaan laskut,
varausmaksu 100€ / henkilö eräpäivä 7 vrk ilmoittautumisesta ja loppulasku eräpäivä 27.7

Alustava Matka-aikataulu: (muutokset mahdollisia)
8.8.

Menomatka; n.klo 5.00 bussilla Punkaharjulta (Tarvittaessa Kerimäki>Savonlinna Prisma)

ke

Reittiä Särkisalmi klo 5.15 - Lappeenranta - Helsinki
klo 11.30 Viking XPRS lähtee Helsingistä
klo 13.30 Saapuu Tallinnaan, jonka jälkeen siirrymme Pärnuuseen
ajo Tallinnasta Pärnuun n. 2 tuntia, majoittauminen valittuun hotelliin

9.-11.8.

aamiaiset hotellissa, päivät aikaa vietellen Pärnun rannoilla

to -la

ja kaupungilla; kukin oman ohjelman mukaan.
oma bussi myös käytössä vaikkapa ostosretkeen.

12.8.
su

Paluumatka; heti kohta aamiaisen jälkeen bussilla kohti Tallinnaa,
Tallinnassa vielä lyhyt ostosmahdollisuus,
klo 14.00 M/S Mariella Tallinnasta (Lähtöselvitys ja laivaan nousu suljetaan 20 minuuttia ennen lähtöaikaa)
klo 16.50 saapuu Helsinkiin, jonka jälkeen kotimatka bussilla (n. klo 22.30 Punkaharjulla)

Punkaharjun Puutyöntekijät ry

Hotel Pärnu *** http://www.hotelparnu.com/fi/
Rüütli 44, 80010 Pärnu
Hotellilla on erinomainen sijainti Pärnun ydinkeskustassa, lähellä kauppakeskusta ja vapaa-ajanviettopaikkoja sekä
linja-autoasemaa. Uimarannalle on noin 10 minuutin kävelymatka. Hotellilla on kuntosali ja poreallas sekä sauna.
Wellness-keskuksesta saa hieronta- ja kauneushoitopalveluja.
Hotel Pärnu Premium –huone, Premium-huoneet (15 m2) ovat valoisia ja niissä on kylpytakit, suuri KingSize -parivuode
parkettilattiat, ilmastointi, WC suihkulla, hiustenkuivaaja, parveke, puhelin, minibaari sekä maksuton langaton internet-yhteys.
Televisio on HD, Smart Internet, jolla voi surffailla internetissä.
Lisäksi tallelokero kannettavalle tietokoneelle latauspistokkeineen. Kaikki huoneet savuttomia.
Strand Spa & Conference Hotel ***+

http://www.strand.ee/fi/

A. H. Tammsaare pst 35, 80010 Pärnu
Strandissa voit viettää mieleenpainuvan loman, nauttia kylpylästä ja allasosastosta. Suuressa osassa huoneita on
henkeäsalpaavan kaunis merinäköala. Strandissa on mukavaa – kaikki toiveet täytetään kätevästi saman katon alla.
Mainion sijainnin lisäksi Strand kiehtoo myös historiasta kiinnostuneita, koska se rakennettiin vuonna 1985 alkuperäisesti
Venäjän Tietotoimiston APN kylpyläksi. Se oli salamyhkäinen ja kansalta suljettu paikka. Hotellia ja sen huoneita on uusittu
säännöllisesti, viimeksi vuonna 2011 ja 2016 (osa huoneista).
Standard-huone (16-22 m2) on viihtyisä kahden hengen huone, jossa on parivuode tai kaksi erillistä vuodetta.
Huoneissa ilmastointi, televisio, puhelin, minibaari, kahvin- ja teenkeittomahdollisuus, hiustenkuivaaja, kylpytakit aikuisille sekä
osassa huoneista langallinen internet-yhteys. Lisävuode ei mahdollinen. HUOM! Parivuoteet 135-140 cm leveitä.

