Laiva-hotellimatka
Tukholman sydämeen
7. - 10.9.
1. Matkapäivä
Lähtö klo. 15.00 Petäjäveden matkahuolto.
Ajetaan Turkuun satamaan, jossa olemme n. klo. 20.00.
Viking Grace lähtee matkalle kohti Tukholmaa klo. 20.55.
Majoittuminen B2-luokan hytteihin.
2. Matkapäivä
Laiva saapuu Tukholmaan klo. 6.30 (paikallista aikaa).
Satamassa on opas vastassa.
Opas vie meidät aamiaiselle johonkin Tukholman lähihotelliin.
Aamiaisen jälkeen reilun tunnin ajomatka Grönsöön 1600-luvun linnaan,
joka on yksityinen koti. tunnettu mm. omenaviljelystä sekä puutarhasta.
Täällä tehdään kierros linnassa sekä linnan puistossa. Linnan isäntä kertoo
millaista on olla "linnanherra" tänä päivänä ja millaista toimintaa heillä on
Grönsöössä.

Tämän jälkeen ajetaan Ruotsin vanhan pääkaupungin Sigtunan kautta
Tukholman naapurikuntaan Sollentunaan, jossa vieraillaan MC-Collectionmuseossa. Mc- Collection on yksityinen kokoelma erilaisia moottoripyöriä,
mukana käytettyjä, entisöityjä ja täysin uniikkeja pyöriä. Kaikkiaan
kokoelmissa on reilut 400 pyörää, joista esillä on aina n. 100 kerrallaan.
Täällä kuullaan kokoelmien omistajasta ja mikä hänellä on ajatuksena
kokoelmien suhteen.
Tämän jälkeen lounas n. klo. 13.30.
Klo. 15.00 Majoittuminen Hotelli Malmen 2 hengen huoneisiin.
Loppupäivä omatoimista ohjelmaa.
3. Matkapäivä
Aamiainen hotellissa.
Klo. 10.00 opastettu kiertoajelu. Kierroksen aikana käydään
kuninkaanlinnassa sekä kuninkaallisessa varusvarastossa, jossa on esillä
upeita pukuja ja vaunuja, joita on käytetty mm. kuninkaallisissa häissä ja
hautajaisissa. Kiertoajelun aikana lounasruokailu.
Kiertoajelu päättyy n. klo 13.30
Viking Amorella lähtee Tukholmasta klo. 20.00 (paikallista aikaa).
Satamassa oltava tuntia ennen eli klo. 19.00. Laivalla majoittuminen B2luokan hytteihin. Ilta aikaa nauttia laivan tarjonnasta.
4. Matkapäivä
Laiva saapuu Turkuun klo.7.35 (suomen aikaa). Aamiainen alkaen klo.5.30
(ruotsin aikaa.) Kotimatka alkaa n. puoli tuntia laivan saapumisen jälkeen.
Kotona Petäjävedellä ollaan n. klo.13.00.

Matkan hinta: 355 € / hlö
Yrittäjäjäsenille: 205 € /hlö

Hinta sisältää:
* Ohjelman mukaiset bussikuljetukset
* Laivamatkat meno-paluu, laivalla varattuna B2-luokan hytit
* Hotelliaamiaisen menomatkan aamuna lähihotellissa Tukholmassa
* Meriaamiaisen paluumatkalla
* 2 x lounas
* Majoituksen Hotelli Malmen 2 hengen huoneissa (huoneet parivuoteella)
* Hotelliaamiaisen
* Sisäänpääsyn MC-museoon
* Sisäänpääsyn Grönsöön yksityiseen linnaan
* Opastetun kiertoajelun, sisältäen käynnin Kuninkaanlinnassa.
* Opaspalvelut perjantaipäivän ohjelmassa.

Lisämaksusta:

Buffetruokailut laivoilla
Yhden hengen huone

Ilmoittautumiset: 4.8.17 mennessä. Ilmoittautumisia ottavat vastaan
Liisa Hakala p. (040) 8388 645
Irja Viitanen p. (0500) 546 090
Tapio Kokkonen p. (0400) 585 417
Janne Tiainen p. (040) 3503 848

Matkaehdot:

Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja.

Maksu:

Matka maksetaan Viitasaaren Tilausliikenne Oy:n
tilille 4.8.17 mennessä.
Tilinumero: FI43 5520 0120 0194 27
Viestikenttään maininta; Laiva-hotellimatka Tukholmaan.

