
 

ESPOO ART    TAIDEMATKA TALLINNAAN    2019   s.1/2 

   15.5.-16.5.2019  m/s Finlandia, Eckerö Line  
 
    ILMOITTAUTUMINEN     
 

Täytä lomake huolella, skannaa ja lähetä email: mai.laitinen@kolumbus.fi 
tai lähetä email ilman lomaketta, mutta kaikkine siinä kysyttyine tietoineen, 
tai pistä lomake postiin: Maritta Laitinen, Puutarhatie 11 B, 02710 Espoo 
tai soita 040-5273268 ja ilmoita lomakkeessa kysytyt tiedot. 
 
ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN  29.3.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä  
Tarkempi ohjelma ja tiedot maksusta sähköpostitse 29.3. jälkeen /Maritta. Laivayhtiölle 
vahvistettava henkilömäärä ja osallistujien nimet heti huhtikuun alussa!! 
 
NIMI  _________________________________________________________ 
 
Synt.aika _____________________   Puh ____________________________    
 
email: __________________________________________________________ 
 
kansalaisuus: ________________________  HUOM! ellei Suomi /kts  **)  s.2! 
 
Osoitetiedot: ____________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________ 
(Osoitetiedot tarvitaan jokaisesta Ryhmän majoituskortin ennakkoon täyttämistä varten!) 
 
Matkavaihtoehdot ja muut valinnat: (rastita valintasi !) 
 

A) Laiva-hotelli-paketti  + koko retkiohjelma (160€/hlö) kyllä _______    
 

B) Laiva-hotelli-paketti + vain 15.5. ohjelma (142€/hlö) kyllä _______ 
 

C) Konserttiliput   15.5.   (6€/kpl)    kpl    _______    ei ______ 
 

D) Yhteisillallinen  15.5. (jos toteutuu)  (hinta ~25- 30€) kyllä ________  ei ______   
 

Illallispaikka: a) Restauran Scheeli (o.s Vana turg 2)    kyllä ________  ei  _____ 
                        
                       b) Viru/ Amarillo tai Merineitsi  rav.         kyllä ________  ei  _____ 
 
HUOM. Jos yhteisillallinen, ns ryhmämenu tai buffet on varattava ennakkoon (tästä tarkemmat kyselyt 
sitten halukkaille osallistujille) 

 
Bussikuljetus   16.5. hotellista A-terminaaliin   kyllä  _______  ei ______ 

  
Majoitus 2hh huoneissa  kyllä _________  
  
Majoitus 1hh huoneessa kyllä _________ (matkapakettiin tulee 1hh lisä 56€) 
  
           jatkuu s. 2 
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             s.2/2 
 
Matkatoverin nimi  ______________________________________________ 

 
 
 

Muut matkavaihtoehdot: 
 

E) Laiva-hotelli-paketti ainoastaan/ ei  retkiohjelmaa (102€/hlö):  kyllä ________ 
 

(huom. tällöin ei myöskään bussikuljetuksia, huoneen saa n klo 15.00  
kun ryhmä saapuu hotellille) 

 
F) Päiväristeily ainoastaan  + 15.5. päivän ohjelma  (70€/hlö) kyllä ________ 
(huom. päiväristelily edellyttää, että tässä ryhmässä on min. 10 henkeä valitsee tämän) 

 
 
Muuta tärkeää tiedoksi järjestejälle:  
__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Tarkistathan että sinulla on voimassa oleva passi tai kuvallinen henkilökortti matkalle!  
 
   ****************************        

MATKATOVERI 
 
NIMI  _________________________________________________________ 
 
Synt.aika _____________________   Puh ____________________________    
 
email: __________________________________________________________ 
 
kansalaisuus: ________________________  HUOM! ellei Suomi /kts  **) 
 
Osoitetiedot: ____________________________________________________ 
(Osoitetiedot tarvitaan jokaisesta Ryhmän majoituskortin ennakkoon täyttämistä varten!) 
 
 

  **) HUOM.  jos kansalaisuus on muu kuin Suomi, ryhmän majoituskorttia varten tarvitaan 
seuraavat tiedot lisäksi:henkilölllisyystodistuksena toimivan dokumentin (yleensä passin) 
numero ja passin  antopv + valtio. 
 
Passitiedot (tarvittaessa) Nimi:   ___________________________________________ 
 
                                           Passin nro:       ___________________________________________ 
 
                                   Passin myönt.pv ja valtio ___________________________________ 
 

Matkatoverin valinnat samat kuin omani     kyllä_______  ei ________ 
 
Kirjoita tähän poikkeavat kohdat ainoastaan ! 
 
 

 
 


