
 

Merellisiä maisemia Naantalin Spassa ja Viking Glorylla 

 

Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry tarjoaa mahdollisuuden keväiseen 

retkeen yhdistäen yöpymisen ylellisessä Naantalin Spassa ja vuorokauden 

risteilyn Turusta Viking Glorylla. 

Aika: 27.-29.5.2022 (3 pv) 

Ohjelma: 

 27.5 perjantai: Bussikuljetuksen reitti Joensuu (klo 5)- Varkaus (klo 6.45)- 

Jyväskylä (klo 8.45)-Naantali (n.klo 14.30) 

28.5.lauantai : Aamiainen klo 7, bussin lähtö n. klo 7.30 –  klo 8.45 Viking 

Glory lähtö Turun satama. Saat itse suunnitella risteilyohjelmasi 

herkutellen, tanssien, tehden edullisia ostoksia tai nauttien upeista 

saaristomaisemista. Laivalla tunnettuja tähtiesiintyjiä ja erilaista 

risteilyohjelmaa yötä päivää. Risteilyllä ei ole maihinnousumahdollisuutta 

Tukholmassa. Majoittuminen Inside-luokan kahden hengen hytteihin. 

29.5 sunnuntai: klo 7.35 Viking Glory saapuu Turun satamaan- Matka 

bussilla lähtöpaikkakunnalle.  

Hinta: 204 euroa, kun vähintään 15 lähtijää 

- Jäsen, voit ottaa mukaan puolison/ 

 ystäväsi/kaverin/työkaverin.  

- Alueyhdistys sponsoroi jäsentä 100 e 

- Ei jäsen normaali matkan hinta 

 



 

Hintaan sisältyy: 

- Pohjolan Matkan bussikuljetus ja kuljettajan palvelut. 

- Majoitus Naantali Spassa kahden hengen Comfort-luokan 
huoneessa aamiaisella 

- Naantali Spassa sauna- ja allasosaston sekä kuntosalin vapaa 
käyttö  

- Vuorokauden risteily Viking Glorylla Inside-luokan hytissä 
kuljettajan majoitus hotellissa ja laivalla 

Lisämaksusta: 

 - Huone yhdelle hengelle 86 e 

 - Laivaruokailut ennakkoon varattuna: 

 buffet ruokailu klo 12 24 e/hlö 

 buffet ruokailu klo 20 34 e/hlö 

 meriaamiainen 29.5 klo 5.30 alkaen 12 e/hlö  

Sitova ilmoittautuminen 24.4.2022 mennessä: eeva.kurki@elisanet.fi   

Ilmoittautumisajan jälkeen peruuttamisesta perimme normaalin matkan 

hinna 204 euroa.  

 Kerro viestissä : 

 Jäsennumerosi 

 Montako henkeä lähtee matkalle 

 huonevalintasi, jos haluat 1 hengen huoneen 

 Mistä nouset kyytiin 
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Muuta huomioitavaa: 

- Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat eivät vastaa matkaan liittyvistä 

vakuutuksista. Osallistujalla suositellaan olevan oma riittävän 

peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ja 

tapaturmavakuutus. 

- Pohjolan Matkan ohje: Noudatamme matkoillamme ulkoministeriön 

matkustussuosituksia, viranomaismääräyksiä ja THL:n ohjeistuksia. 

Matka toteutetaan matkustus- ja kokoontumisrajoituksien salliessa. 

Arvioimme tilanteen 30 vrk ennen matkalle lähtöä. Matkustaja on 

itse vastuussa matkustusdokumenteista sekä mahdollisten muiden 

dokumenttien hankinnasta kuten todistus negatiivisesta 

koronatestituloksesta tai rokotustodistus. 

- Pohjoismaiden kansalaisilta ei vaadita passia matkalla. Kaikkien 

matkustajien on kuitenkin pyydettäessä todistettava 

henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilötodistuksella, 

esimerkiksi ajokortti, henkilökortti tai passi. 

 

LISÄTIETOJA: Eeva Kurki eeva.kurki@elisanet.fi /  p.050 5461564 

 

Tervetuloa! 
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