Silja Line, m/s Symphony 29.8.-31.8.2017 (ti-to)
Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry järjestää yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa
syksyn perinteisen senioritanssiristeilyn Helsinki - Tukholma - Helsinki
Senioritanssiristeily toteutuu jälleen elokuun lopussa.
Tänä vuonna liitto täyttää 20 –vuotta ja juhlistaa
merkkivuottaan juhlaristeilyn merkeissä Silja Line:n
valkoisilla laivoilla. Senioritanssiristeilyllä kohtaavat
tanssin ja iloisen yhdessäolon merkeissä sekä vanhat
tutut että uudet harrastajat. Seisten – ja istuen
tanssittavien senioritanssien lisäksi tutustutaan myös
roundtansseihin, joita on tarjolla sekä vasta-alkajille
että
pidempään
tanssineille.
Juhlaristeilyn
pääteemana on senioritanssin suosikkitanssit vuosien
varrelta!

aikansa. Paluumatkalla syömme a la carte –päivällisen
meille erikseen varatussa tilassa, minkä jälkeen
jatkamme taas vapaamuotoista seurustelua ja
senioritanssia.

Ohjelma alkaa tiistaina puolen päivän jälkeen.
Iltapäivän
tanssirupeaman
lomassa
juomme
iltapäiväkahvit ja päivällisen nautimme laivan
seisovasta pöydästä. Päivällisen jälkeen voimme
jatkaa
iloista
yhdessäoloa,
vapaamuotoista
seurustelua ja tietysti senioritanssia meille varatuissa
tiloissa aina iltakymmeneen saakka. Toivottavasti
mahdollisimman moni ohjaaja innostuu tänäkin
vuonna ottamaan mielitanssiensa musiikit mukaan ja
ohjaamaan yhteisissä ’iltamissamme’. Jokainen voi
tuoda oman ’jukeboxinsa’ mukaan! Kannustamme
etenkin uusia ohjaajia tarttumaan tilaisuuteen ja
ohjaamaan muutaman tanssin. Äänentoistolaitteet
tulevat talon puolesta.

Ilmoittautumiset ensisijaisesti
http://www.matkapojat.fi/teemamatkat/tanssimatkat
/senioritanssiristeily
-verkkosivuilla olevan ilmoittautumislinkin kautta tai
soittamalla numeroon 010 23 23 120 / Matkapojat.

Keskiviikkona, laivan ollessa satamassa, tanssitaan
koko päivä. Round-tansseille on päivällä varattu oma

Liittomme jäsenet saavat huomattavan alennuksen.
Vielä ehtii liittyä liiton jäseneksi ja päästä hyötymään
myös tämän risteilyn edullisemmasta jäsenhinnasta.
Kaikki ennen risteilyä jäseneksi liittyneet ja
jäsenmaksunsa
suorittaneet
saavat
risteilyn
jäsenhinnalla.

Ilmoittauduthan mahdollisimman pian, mutta
viimeistään perjantaina kesäkuun 16. päivänä.
HUOM! Varauduthan ilmoittautumisen yhteydessä
kertomaan jäsenyydestäsi. Mikäli tuot risteilylle
ryhmän, varaudu antamaan kaikkien ilmoittamiesi
henkilöiden syntymäajat (pp.kk.vvvv) sekä a la carte
ruokailua varten mahdolliset allergiat.

MATKAOHJELMA: (ajat paikallisia):

tiistai 29.8.2017
11.00 – 12.00
11.30
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 16.35
16.45 – 17.00
17.00
17.00
19.30 – 22.00

Kokoontuminen Olympia terminaalissa, Matkapoikien tiskillä, matkalippujen jako
Siirtyminen laivaan, kokoontuminen Atlantis Palace, kansi 7
HUOM! Myös laukut viedään tässä vaiheessa sinne!
Tervetulomalja, infoa järjestelyistä sekä yhteistä ohjelmaa, Atlantis Palace kansi 7-8
Kahvi + sämpylä, Atlantis Palace, kansi 8
Majoittuminen hytteihin
Senioritanssia ryhmäjaon mukaisesti laivan eri tiloissa – Atlantis Palace, kansi 7 +
kokousosasto, kansi 6
Päivän yhteenveto ja info tulevasta, Atlantis Palace, kansi 8
Päivällinen seisovasta pöydästä, Grande buffet, kansi 6
Laiva lähtee Tukholmaan
Vapaamuotoista senioritanssia ja seurustelua, kokousosasto, kansi 6

keskiviikko 30.8.2017
07.00 – 08.15
08.15 – 08.45
08.50 – 10.55
09.30
10.55 – 13.15
11.30 – 13.00
13.15 – 15.20
15.30-15.50
17.00
16.45
19.30 – 22.00

Meriaamiainen, Grande buffet, kansi 6
Virittäytyminen päivään ja info tulevasta, Atlantis Palace, kansi 8
Senioritanssia ryhmäjaon mukaisesti laivan eri tiloissa – Atlantis Palace, kansi 8 +
kokousosasto, kansi 6
Laiva saapuu Tukholmaan
Tauko, jonka aikana (11.00-12.15) Round-tanssit Atlantis Palace, kansi 8 +
kokousosasto, kansi 6
Kahvia tarjolla, Atlantis Palace ala-aulassa, kansi 7
Senioritanssia ryhmäjaon mukaisesti laivan eri tiloissa – Atlantis Palace, kansi 8 +
kokousosasto, kansi 6
Päätöstilaisuus, Atlantis Palace, kansi 8
Á la carte päivällinen, Seaport ravintola , kansi 6
Laiva lähtee Helsinkiin
Vapaamuotoista senioritanssia ja seurustelua, kokousosasto, kansi 6

torstai 31.8.2017
07.30-9.45
9.55

Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 6
Laiva saapuu Helsinkiin

Matkan hinta / henkilö:

alennettu
jäsenhinta /hlö €

normaalihinta
(ei jäsen) €

De-Lux-luokka
(parivuode, erikoisaamiaiset)

1 hengen hytissä
2 hengen hytissä

480,330,-

510,360,-

A-luokka
(ikkuna merelle)

1 hengen hytissä
2 hengen hytissä
3 hengen hytissä
4 hengen hytissä

310,260,240,230,-

340,290,270,260,-

A-luokka Promenade
(ikkuna sisäkannelle)

1 hengen hytissä
2 hengen hytissä
3 hengen hytissä
4 hengen hytissä

295,250,235,225,-

325,280,265,255,-

B-luokka
(ikkunaton)

1 hengen hytissä
2 hengen hytissä
3 hengen hytissä
4 hengen hytissä

285,240,230,220,-

315,270,260,250,-

Maksuehto:

Matkan kokohinta erääntyy maksettavaksi 16.6.2017.

Peruutusehdot:

Matkan voi kuluitta peruuttaa 16.6.2017 mennessä.
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutuskulut
seuraavasti:
- 17.6. - 28 vrk ennen lähtöä: kulut 50 % matkan hinnasta/ henkilö
- alle 28 vrk ennen lähtöä: kulut 100 % matkan hinnasta
- peruutus lääkärintodistuksella; kulut varustamon perimät todelliset
kulut sekä toimistokulu 20e / henkilö

Muutosehdot:

Matkustajan nimenmuutos kuluitta 28 vrk ennen matkaa
Alle 28vrk ennen matkaa perimme 20e toimistokulun / muutos

Hintaan sisältyy:

-

laivamatka valitussa hyttiluokassa
tervetulomalja tiistaina
kokouskahvit, hedelmiä ja sämpylä tiistaina ja keskiviikkona
buffetpäivällinen ruokajuomineen (puna- ja valkoviini, olut,
virvoitusjuoma) seisovasta pöydästä tiistaina
- á la carte kolmen ruokalajin päivällinen keskiviikkona (ruokajuomina
valinnan mukaan puna- ja valkoviini, olut, virvoitusjuoma – 2
kaatoa/hlö)
- meriaamiainen sekä meno- että paluumatkalla
- liiton ja Ikäinstituutin järjestämä oma ohjelma sekä laivan
risteilyohjelma
Kaikki hinnat ja aikataulut sitoumuksetta.

Tule ja tuo ystäväsikin mukaan!

