Karhulan Moottorikerho ry, matkajaosto

Kevätretki Vihulan kartanoon 17. – 19.5.2019
Meno pe 17.5.2019 klo

7.45 – 10.00 Viking XPRS / Katajanokka

Paluu su 19.5.2019 klo 15.30 - 18.00 Viking XPRS / Tallinna A-terminaali

Tervetuloa Vihula Manor Country Club & Spa –miljööseen, joka on
Baltian ensimmäisen kartanokylpylä. Se sijaitsee luonnostaan kuuluisassa
Lahemaan kansallispuistossa Pohjois-Virossa ja vain neljän kilometrin päässä
Itämeren aalloilta.Tämä elegantti ja rauhallinen miljöö, joka on säilynyt aina
1500-luvulta saakka, on täydellinen pakopaikka kiireisestä kaupunkielämästä.
Se tarjoaa ylellisen ja mukavan rentoutumispaikan, oletpa sitten liikkeellä työn,
loman tai perhejuhlien vuoksi. Vihulan kartano on eittämättä yksi Viron
kauneimmista paikoista huolellisesti entisöityjen rakennustensa vuoksi. Ne
sijaitsevat kauniissa sopusoinnussa keskenään sekä luonnon kanssa.

Hinta: kuski + pyörä 247 e, matkustaja 213 e.
Matka on maksettava matkajaoston tilille FI89 8000 2855 7171 86
28.02.2019 mennessä. Matka on loppuunmyyty.

Matkan hintaan sisältyy:
 laivamatkat ja pyöräpaikka laivalla edestakaisin
 bufee-aamiainen laivalla mennessä klo 7.30, Bistro bufee, kansi 8
 bufee-päivällinen laivalla tullessa klo 15.30, Bistro bufee, kansi 8
 majoitukset 2 hh huoneessa
 aamiaiset hotellissa x 2
 bufee- illalliset hotellissa x 2


höyrysaunan ja uima-altaan käyttö

Yhteislähtö Sutelan Prisman pihalta pe 17.5.2019 klo 05.00.
Jos et lähde yhteislähdöllä, olisi kiva jos ilmoittaisit asian etukäteen.
Katajanokan satamassa oltava klo 06.45.
Menomatkalla pyörähdämme sään salliessa Jägalan vesiputouksilla. Perjantaina
illallis-bufee klo 18.00. Lauantaipäiväksi on suunnitteilla tutustumista Vihula
Manorin ympäristöön, grillausta sekä muuta kivaa, pelien ja tietovisan
muodossa. Lauantaina illallis-bufee klo 18.00. Sunnuntaina 19.5.2019
aamupalan jälkeen huoneiden luovutus ja ajomatka joko suoraan tai mutkitellen
Tallinnaan, miten kukin haluaa.
Paluumatka Helsinkiin Tallinnasta, A-terminaalista, Viking XPRS.
Satamassa oltava klo 14.30. Laiva lähtee kohti Helsinkiä klo 15.30.
Jos haluaa hoitoja, hierontoja tmv. ne kannattaa tilata etukäteen
https://vihulamanor.com/fi
Muistathan ottaa matkalle mukaan henkilökortin / passin , pyörän
rekisteriotteen sekä green gardin. Huolehdithan, että sinulla on myös voimassa
oleva matkavakuutus itsellesi.
Me matkanjärjestäjät olemme tilanneet kyseiseksi viikonlopuksi mukavan,
lämpimän ja kuivan sään. Nähdään toukokuussa 

t. Anita puh. 040 749 8798, Ella puh. 040 182 4124, puh. Reija 044 5455 003

