Tervetuloa perhehoitoliiton jäsenyhdistysten
yhteiselle risteilylle 3.- 4.9.2020
Viking Grace vuorokauden risteily
Lähtö: Turun satamasta to 3.9.2020 klo 20.55
Paluu: Turkuun pe 4.9.2020 klo 19.50
Pe 4.9.2020 klo 10 – 13
Meille on varattuna omaan ohjelmakäyttöön Vogue yökerho. Tarjolla on mielenkiintoista ohjelmaa,
jonka avaa Ville Viikinki ja Perhehoitoliitto. Karkkimaistiaisista on hyvä suunnata omien voimavarojen
vahvistamiseen ja siihen, miten voimme kaikki toimia hyvän perhehoidon puolesta. Tarkempi
ohjelma lähetetään kaikille ilmoittautuneille lähempänä matkaa.
Pe 4.9.2020 klo 14 – 17
Tule tapaamaan meitä ja vaihtamaan kuulumisia! Perhehoitoliiton toiminnanjohtaja ja
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ovat tavattavissa kokouskannen kokoustilassa. Pohditaan
yhdessä esimerkiksi sitä, miten Perhehoitoliitto voi olla entistä paremmin yhdistysten ja
perhehoitajien tukena.

Tekemistä lapsille ja nuorille täydentyy, kun eri-ikäisten osallistujien määrä vahvistuu:
Disko perjantaina klo 14-16
Pienempien lasten leikkihuone kannella 10 (suositusikä 0-6 v.) Täällä on helppoa viettää pidempikin tovi:
lasten kestosuosikki, pallomeri on M/S Viking Gracella varustettu kiipeilymahdollisuuksilla. Kaikki on
kuitenkin suunniteltu lapsille mahdollisimman turvalliseksi, jotta vältytään vahingoilta.
Isompien lasten leikkihuone kannella 11 (suositusikä 6-12 v.) Tekeminen lopu kesken. Täällä voi pelata
haluamiaan pelejä tai hauskuuttaa itseään ja muita tivoleista tutuilla hassuilla peileillä. Eikä sovi unohtaa
Xbox-konsoleita, piirustusnurkkausta, välineitä tasapaino- ja pallopeleihin, filmejä, kirjoja, lehtiä ja
lautapelejä, jotka kaikki ovat lasten käytössä.
Teens - teinien mesta kannella 9 PAFin ja Microsoftin sponsoroima teinien oma viihdemaailma puolestaan
tarjoaa paljon erilaisia maksullisia ajanvietepelejä ja ilmaisen Xboxin.
Pelihuone kannella 10 Suositussa pelihuoneessa voi pelata Sega Rally -videopeliä ja nousta moottoripyörän
selkään ajamaan virtuaalirataa. Huoneessa on myös airhockey- ja vasarapeli sekä kaksi kourapeliä, jossa
pelaaja ohjaa elektronisesti mekaanista kouraa tavoitteena noukkia jokin palkintoleluista.

Matkan hintaan sisältyy:
Majoitus valitussa hyttiluokassa
Yhdistysten oma risteilyohjelma
Laivan risteilyohjelma (tarkentuu keväällä 2020)
Meriaamiainen 4.9.2020
Buffet-ruokailu (sis. ruokajuomat) ravintola Aurora 4.9.2020
Hinta ei sisällä kuljetuksia satamaan

Jokaiseen hyttiin tulee majoittua vähintään yksi yli 20-vuotias aikuinen. Hyttejä eri luokissa on rajoitettu
määrä. Ilmoitathan ilmottautumisen yhteydessä, käykö sinulle myös jokin muu hyttiluokka.

SEASIDE FOUR-hytti (S4)
merinäköala, myös allergiahyttejä

Aikuinen

12 -17 vuotias

6 – 11 vuotias

alle 6 vuotias

2 hlöä hytissä

67 €

43 €

34 €

23 €

3 hlöä hytissä

59 €

36 €

26 €

15 €

4 hlöä hytissä

56 €

32 €

23 €

12€

12 -17 vuotias

6 – 11 vuotias

alle 6 vuotias

INSIDE FOUR-hytti (I4)
ei ikkunaa, myös allergiahyttejä

Aikuinen

2 hlöä hytissä

61 €

37 €

28 €

17 €

3 hlöä hytissä

55 €

32 €

22 €

11 €

4 hlöä hytissä

53 €

29 €

20 €

9€

12 -17 vuotias

6 – 11 vuotias

alle 6 vuotias

37 €

28 €

17 €

12 -17 vuotias

6 – 11 vuotias

alle 6 vuotias

36 €

26 €

15 €

SEASIDE FAMILY DOUBLE + FOUR
(SF6)
perhehytti merinäköalalla
6 hlöä hytissä
INSIDE FAMILY DOUBLE + FOUR
(IF6)
perhehytti ilman ikkunaa
6 hlöä hytissä

Aikuinen

61 €

Aikuinen

59 €

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset oman yhdistyksen yhteyshenkilölle 20.1.2020 mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan:
•
•
•
•

Matkustajien nimet
Syntymäajat (päivä, kuukausi, vuosi)
Kansalaisuus (mikäli ei Suomen)
Toive hyttiluokasta ja vaihtoehtoinen hytti, jos valittu hyttiluokka ei ole saatavilla. Hytit jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Maksupäivä:
Matka tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna viimeistään 31.7.2020 yhdistyksen ilmoittamalla tilillä.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen on sitova, mutta aina voi tapahtua jotakin yllättävää. Alla olevat peruutusehdot koskevat
vain risteilypaketin osuutta. Yhdistys voi määritellä sen lisäksi esimerkiksi yhteiskuljetuksia koskevia
peruutusehtoja.
Peruutuskuluina peritään
•
•
•

30.6.2020 jälkeen tehdyt peruutuksista 25 % matkan hinnasta
13.8.2020 jälkeen tulevat peruutuksista 50 % matkan hinnasta
Myöhemmin kuin 72 tuntia ennen lähtöä 95 % matkan hinnasta

Peruutus lääkärintodistuksella on äkillisissä sairaustapauksissa kuluton. Matkalle lähtijän nimen voi vaihtaa
vielä lähtöpäivänä.
Matkustusasiakirjat:
https://www.vikingline.fi/valitse-matka/hyva-tietaa/henkilotodistus-passi-viisumi/

HUOM! Ilmoittautumiset, muutokset, peruutukset ja maksut kerätään kootusti oman
yhdistyksen yhdyshenkilön kautta (kts. yhdistyksen oma tiedotus yhteyshenkilöstä).

Yhdyshenkilö Perhehoitoliitossa: Minna Laine risteily@perhehoitoliitto.fi puh. 040 – 310 1449
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Viking Line.

Lämpimästi tervetuloa mukavalle
perhehoitoristeilylle!

