STTK:n Pohjanmaan aluetoimikunnan järjestämä

38. kevätmatka Leville
viikolla 13 eli la 23.3. — la 30.3.2019

Lähde kevätmatkalle Leville, jossa majoitumme Levi Hotel SPA:ssa.
Majoitus maksetaan suoraan hotelliin. Ota jäsenkortti mukaan!
Vain aikuisten määrä huoneessa alentaa hintaa.
PERUSHINTA SISÄLTÄÄ runsaan aamiaisen klo 7-10, aamu-uinnin
kuntoilu-altaalla klo 7-9 ja sisäänpääsyn Taigaan (ei sis. naulakkomaksua).
Vapaa sisäänpääsy kylpylään 35 euroa/per henkilö/7 vrk.
Otetaan kaikille samassa huoneessa majoittuville.
Hotellin vastaanotosta voi ostaa kertakäynnin kylpylään hintaan
10 euroa/kerta/aikuinen. Lapset 6-14 puoleen hintaan.
Huonetoiveena on perhehuoneet. Jos joku 1-2 henkilön huoneista
haluaa taata saavansa varmasti perhehuoneen, veloittaa hotelli
20 euroa/vrk/huone. Takuumaksusta saa jäsenalennuksen eli silloin
maksu on 12 euroa/vrk.
KULJETUS JA VARAUSMAKSUT
Bussilla tulevien varausmaksu on 100 euroa aikuinen ja 50 euroa lapsi.
Varausmaksu hyvitetään lopullisesta maksusta. Mikäli kerätty raha ei
riitä, kerätään loppuosa menomatkalla. Varausmaksua ei palauteta, jos
matkaan on kuukausi tai vähemmän. Jos matkaan on aikaa yli kuukausi
peritään kuitenkin toimistomaksua 20 euroa/henkilö. Lopullinen hinta
riippuu bussilla tulevien määrästä. Yleensä 100 euroa on riittänyt
bussimaksuun.
Yhteiskuljetuksen reitti: Kristiinankaupunki - Kaskinen - Kauhajoki Seinäjoki - Laihia - Vaasa (Kasarmintori) - Kokkola - Levi.
Etusijalla varauksissa ovat yhteiskuljetukseen osallistuvat.
Bussista on mahdollisuus varata myös pelkät kuljetukset.
Hinta meno+paluu yhteensä 130 euroa.
Omalla autolla tulevilla on varausmaksu 20 euroa/henkilö.
Perheeltä maksu on 20 euroa/aikuinen. Varausmaksua ei palauteta.

AAMIAISELLA

HINNAT 7 VRK

STANDARD HUONE
Jäsen 40 % *) Ei jäsen
634,20
1057,00 /hlö, 1hh
369,60
616,00 /hlö, 2hh
294,00
490,00 /hlö, 3hh
273 ,00
455,00 /hlö, 4hh
126,00
210,00 /lapsi 6-14 v
SUPERIOR HUONE
Jäsen 40 % *) Ei jäsen
453,60
756,00 /hlö, 2hh

PUOLIHOIDOLLA (päivällinen klo 17-20)
STANDARD HUONE
Jäsen 40 %
Ei jäsen
802,20
1225,00 /hlö, 1hh
537,60
784,00 /hlö, 2hh
462,00
658,00 /hlö, 3hh
441,00
623,00 /hlö, 4hh
210,00
294,00 /lapsi 6-14 v
SUPERIOR HUONE
Jäsen 40 %
Ei jäsen
621,60
924,00 /hlö, 2hh
LIITTOJEN JÄSENHINNAT
*) Pro, Tehy, TTT, Nousu, ST
40 % jäsenalennus koskee kaikkia samassa
huoneessa majoittuvia henkilöitä, jos joku
majoittuvista kuuluu näihin liittoihin!

Ilmoita : nimi, jäsenliitto ja jäsennumero, kotiosoite, syntymäaika,
puhelinnumero, puolihoito / aamupala, kylpylän varaus, lisämaksu
perhehuoneesta, kuljetustapa, kyytiin tulopaikka ja sähköpostiosoite.
Kerro samalla voiko samaan huoneeseen tulla muitakin. Jos tulet yksin,
niin ilmoita kenen kanssa haluat samaan huoneeseen. Yksin matkustaville Paperi, PAM
en pysty lupaamaan paikkaa kenenkään huoneeseen. Näissä tapauksissa Jäsenalennus -20%
Kysy minulta hinnat erikseen.
voi joutua ottamaan 1hh huoneen.
Vahvistus tulee muutaman päivän sisällä varauksesta ja tarkempi
aikataulu ja lasku lähempänä matkaa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut:
helena.hakko@netikka.fi
puh. iltaisin 050 334 2352

SKL (Suomen Konepäällystöliitto)
Kysyttävä erikseen hotellilta. Alennus myös
samassa huoneessa ja samaan talouteen
kuuluville)

