Teri-Säätiön ja Terijoki-Seuran

!
PERINTEINEN KESÄMATKA TERIJOELLE 2014
!!
Aika

PE 25.7 – SU 27.7.2014

Matkalle lähdetään linja-autolla
Alustava matkareitti: Lahti – Järvenpää – Helsinki – Vaalimaa - Terijoki

!Ohjelma

Perjantaina
Vietämme hetken Terijoen vanhan hautausmaan muistomerkillä, hiljentyminen ja kukkien lasku. Vanha
hautausmaa perustettiin vuonna 1905 ruostesuon mäelle Kivennavan ja Terijoen rajalle.
Tutustuminen Terijoen ev.lut kirkkoon, joka toimii nykyisin Zelenogorskin inkerin seurakunnan kirkkona.
Kirkon restaurointityöt on suomalaisen rahoituksen turvin saatu valmiiksi syksyllä 2008

!

Lauantai
Kulttuuripitoinen Terijoen kylät retki.
Yhteinen illanvietto.
Huom! Terijoki-juhla pidetään Järvenpään Seurojentalolla 27.9.2014

!Zelegonorsk-päivän juhla lauantaina ( entinen Terijoki).

Aluehallinnon johto on kutsunut Terijoen matkalaiset mukaan kaupungin juhlallisuuksiin.
Suomalaisilla on mahdollisuus osallistua mm. juhlakulkueeseen.
Juhlakulkue lähtee rautatieasemalta ja päättyy keskustaajaman jälkeen
olevalle juhlapaikalle, jossa on Zelenogorsk-päivän pääjuhla.

!!
Sunnuntaina
!Matkareittimme
kulkee Raivolan kautta Viipuriin, jossa ostosmahdollisuuksia kauppahallilla ja Carusell
tavaratalossa.
!
!
!
!
Matkan hinta
370,-

( 90 lisämaksu yhden hengen huoneesta )

Varausmaksu 150 euroa. Loppusumma maksetaan kuukausi ennen matkaa.
Pankkiyhteys: TERIJOEN MATKATILI Op FI38 5092 0920 0415 87

Peruutusehdot
Noudatetaan yleisiä ryhmämatkoja koskevia peruutussääntöjä.
Varaamme mahdollisuuden vaihtaa majoituspaikkaa osalle tai kaikille matkalaisille,
mahdollisen ylivoimaisen esteen ilmaannuttua, ilman korvausvelvollisuutta.

!

Matkan hintaan sisältyy
Matkat Terijoelle ja takaisin
Majoitus kylpylähotelli Gelios (Käkösenpäässä), 2 hengen huoneissa puolihoidolla (aamiainen ja illallinen)
Matkanjohtajan palvelut

!
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Matkan hintaan ei sisälly: Viisumi ja matkavakuutus
Retket: Terijoen kylät 10,Matka toteutetaan yhteistyössä Terijoki Enterprise ltd:n kanssa ja
Zelenogorskin paikallishallinnon kutsumana.
TERVETULOA KESÄMATKALLE !

Ilmoittautumiset puhelimella tai oheisella kaavakkeella postitse, sähköpostilla tai puhelimitse.
Toivomme saavamme kesäkuun 10 päivään mennessä. Suosittelemme ensisijaisesti sähköpostin käyttöä.
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------------------------------------------------------------------------------ILMOITTAUTUMISLOMAKE

!!
!
!
!

TERI-SÄÄTIÖ
Olli ja Marjut Torkkeli
Punajuurikuja 8 A
04410 JÄRVENPÄÄ

Nimi _________________________________________________
Osoite _________________________________________________
Puhelin _________________________________________________
E-mail __________________________________________________

!

Käytä tarvittaessa lisälehteä mikäli ilmoitat useita lähtijöitä.
VIISUMIA VARTEN TARVITAAN:
Viisumianomuslomake täytettynä ja 1 kpl valokuva (koko 35mm x 45mm, eninttään 6 kk vanha)
Passista valokopio Huom. passin oltava voimassa vähintään 6 kuukautta matkan jälkeen.
Matkustajavakuutuksesta vakuutusyhtiön todistus viisumia, josta selviää vakuutusyhtiö, vakuutusnumero, voimassaoloaika.
Ammattiliiton jäsenetu käy vain pyytämällä kirjallisen todistuksen vakuutuksen voimassaolosta omalta vakuutusyhtiöltäsi.
(Jäsenkortin valokopio ei enää käy todistuksesta)

!
!
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Henkilöille joilla ei ole omaa matkustajavakuutusta, teemme edullisen ryhmävakuutuksen sovittaessa.
Ilman vakuutusta ei viisumia Venäjälle myönnetä.
Lisätietoa matkasta antavat
Olli 040-5588 880, Marjut 050-357 0080,
sähköposti: olli.torkkeli(at)elisanet.fi
marjut.torkkeli(at)elisanet.fi

!

Terijokitietoutta saat: www.terijoki.fi
Terijoki-Seura:
www.terijoki.fi/seura

