Suomen Inkeri-liiton matka
Viron inkerinsuomalaisten XXIX laulu- ja tanhujuhlille
19.7. – 21.7.2019
Perjantai 19.07.
10.30-12.30 Laivamatka Helsinki-Tallinna Tallinkin MEGASTARILLA
Buffet-aamiainen sen erikseen tilanneille ja etukäteen maksaneille
Majoittuminen Hestia Hotel Seaportiin
https://wwwhestiahotelgroup.com/seaport/
16.00
Vierailu ja ruokailu KGP-teatteri-kahvila-museossa.
Toverit kapitalistit! Huumoriohjelma ”Viisivuotiskausi neljässä vuodessa”!
Kierros neuvostohenkisessä elämäntyylimuseossa humoristisine selostuksineen,
viihdeohjelma (hauska terveystarkastus, neukkuhenkinen meikkaus- ja tanssikurssi,
teekoulutus, kielikylpy, valokuvaaminen ja pikku tietovisa) ja neuvostoliittomaisen
gastronomian helmet eli pitopöytä väärällään herkkuja.KGB.ssä askartelevat
sukkelasanainen miliisitär Larissa ja sairaanhoitaja, kuvankaunisVassilissa
https://www.visitestonia.com/fi/kgb-teatteri-kahvila-museo
Lauantai 20.07.
08.00 alkaen Aamiainen hotellissa
10.45
Bussi noutaa hotellilta
12.00
Hartaushetket Põllkülan muistolehdossa ja Paldiskin hautausmaalla, Hannele ja
Markku Päiviö Tallinnan Pyhän Pietarin suomalaisesta seurakunnasta, toimittavat.
14.30
Seminaari "75 vuotta inkerinsuomalaisten pelastusoperaatioista "Arvo Pärt keskuksessa Laulasmaalla, luennoitsijoina Reijo Rautajoki ja Toivo Flink sekä
saksalaismiehitystä Virossa tutkinut Meelis Maripuu. Seminaari on omistettu Ilmar
Laherannan muistolle.
18.00
Bussi hakee Laulasmaalta hotelliin
20.00
Illallinen hotellissa
Sunnuntai 21.07.
08.00 alkaen Aamiainen hotellissa
Uloskirjautuminen, tavarat säilöön
10.00
Bussi noutaa hotellilta
11.00
Juhlajumalanpalvelus Kosen kirkossa,
pastorit Kerstin Kask sekä Hannele ja Markku Päiviö.
13.00
Juhlat Kosen laululavalla.
Juhlitaan myös 30 vuotta täyttävää
Viron Inkerinsuomalaisten Liittoa
16.30
Bussi noutaa ja kuljettaa hotelliin, josta haetaan
matkatavarat ja siirrytään laivaterminaaliin
18.30-21.00 Laivamatka Helsinkiin Tallinkin MEGASTARILLA
Buffet-illallinen sen erikseen etukäteen tilanneille ja
maksaneille.
Matkan hinta on 335 €/hlö kahden hengen huoneessa. 1hh-lisä 80 €.
Edellytyksenä toteutumiselle on vähintään 22 hengen ryhmä.
Hintaan sisältyy:
- laivaliput kansipaikoilla Helsinki-Tallinna-Helsinki

- 1 yhteinen hytti matkustajien tavaroiden säilytykseen
- majoitus jaetuissa 2h huoneissa aamiaisineen
- ohjelman mukaiset kuljetukset
- 1 x illallinen
- vierailu KGB-teatteri-museo-kahvilassa sisältää ohjelman sekä ruokailun
Erikseen tilatut ateriat laivalla maksetaan matkalaskun yhteydessä.
- buffet-aamiainen laivalla maksaa 17.50 €/hlö
- buffet-illallinen 26 €/hlö
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Alina-Sinikka Salonen osoitteessa alinasinikka@gmail.com tai
Metsäpurontie 17 D 58, 00630 Helsinki. Tiedustelut p. +35840 7437 042.
Ilmoittautuminen on sitova, kun olet maksanut ennakkomaksuna 50 €. Ilmoittautumisen viimeinen
päivä on 30.5.2019. Maksut suoritetaan Suomen Inkeri-liitto ry:n tilille FI51 8000 1200 3063 64.
Kun ilmoittaudut, kerro seuraavat asiat:
nimi, p.numero, sähköpostiosoite, osoite ja kansalaisuus, ellet ole Suomen kansalainen. Kerro myös
asuintoverisi nimi. Hän täyttää omat tietonsa erikseen samalla tavalla.
Muistathan ottaa mukaan passin tai EU:n henkilöllisyystodistuksen.
Suosittelemme myös matkavakuutusta.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on HansaTravel OÜ.
Juhlien järjestäjiksi ovat ilmoittautuneet
Vironsuomalaisten kulttuuri-itsehallinto
Viron inkerinsuomalaisten liitto
Inkerinsuomalaisten Tallinnan seura
Järjestäjät ovat ilmeisesti panneet merkille, että Suomesta ei viime vuonna ollut edustajia heidän
juhlissaan, koska kutsun lopussa on vetoava lause:
Kynnys kävven lämpenöö - käymätöin se kylmenöö!
Eiköhän lämmitetä tänä kesänä virolaisten juhlien kynnystä oikein joukolla!

TERVETULOA MUKAAN

