KUTSU
Soinisten sukuseuran kesäristeily 24.7.2020 – 25.7.2020 Turusta

PERUTTU KORONAN TAKIA
Soinisten sukuseura ry:n kesän 2020 kesäretki on risteilynä Turku-Tukholma-Turku Viking Grace -laivalla,
joka lähtee Turusta perjantaina 24.7.2020 klo 20.55 ja palaa Turkuun lauantaina 25.7.2020 klo 19.50. Emme
poistu laivasta Tukholmassa, vaan laiva lähtee paluumatkalle lyhyen pysähdyksen jälkeen.
Matkan tarkoituksena on viettää aikaa sukulaisten kanssa ja löytää uusia ystäviä sukuseuran piiristä.
Risteilyn ohjelma (kaikki ajat Suomen aikaa):
- 24.7.2020 klo 20:55 laiva lähtee Turusta
- 25.7.2020 klo 7:00 – 10:00 meriaamiainen
- 25.7.2020 klo 11:00 – 13:00 kokoontuminen kokoustilaan, jossa esitelmiä seuraavista aiheista: Veli
Nykänen: ”Soinisten suvun sukututkimus” ja Jouni Korkiasaari: ”Sukututkija siirtolaisten jalanjäljillä”
- Sukuklinikka kokoontumisen jälkeen jossakin sopivassa kohtaa laivaa. Siinä suvun jäsenet voivat selvittää
oman sukuhaaransa tietoja sukututkija Veli Nykäsen kanssa.
- 25.7.2020 klo 15:00 – 17:00 Buffet-päivällinen (mahdollisuuksien mukaan yhteisiä pöytiä)
- 25.7.2020 klo 19:50 laiva saapuu Turkuun
Jokainen osallistuja varaa ja maksaa itse suoraan Viking Linelle oman risteilynsä ja ruokailunsa. Tietenkin
on mahdollista varata ystäviensä kanssa yhteinen hytti. Hyttihinnoista saa alennusta S-etukortilla ja Viking
Line Club -jäsenkortilla. Varaus kannattaa tehdä vielä hyvissä ajoin kevään aikana.
Sukuseura perii osallistumisesta kokoustilan tilaisuuteen 10 euroa/osallistuja, maksu sisältää kokoustilan
vuokran sekä kahvi- ja hedelmätarjoilun. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan maksamalla osallistumismaksu
Soinisten sukuseuran tilille FI20 4600 0010 8003 38 (Säästöpankki Optia) 31.3.2020 mennessä ja laittamalla
viestikenttään osallistujien nimet ja osoite.
Mikäli haluat samalle alueelle buffet-päivällisellä, tee varaus klo 15:n kattaukseen ja ilmoita
asiakaspalveluun haluavasi samaan pöytään/lähistölle kuin Tuula Kinnunen.
Jos risteilyn jälkeen lauantaina 25.7. illalla ei ole sopivaa yhteyttä kotipaikkakunnalle tai muuten haluat
jäädä vielä Turkuun, kylpyläteemalla voi jatkaa Holiday Club Caribiassa tai Ruissalon kylpylässä. Laivasta on
myös lyhyt matka Seaport-hotelliin satamassa ja edullisempaa majoitusta laivateemalla löytyy laivahostel
S/S Borella. Tämänkin varauksen osanottajat hoitavat itse. Varaa ajoissa – nyt jo monet hotellit ovat tuolle
päivälle alustavasti melko täynnä.
Muista henkilöllisyystodistus: Passi, henkilökortti, ajokortti (Pohjoismaiden kansalaiset) tai kuvallinen
KELA-kortti (Pohjoismaiden kansalaiset), alle 15-vuotialle lapselle käy myös tavallinen kuvaton KELA-kortti.
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