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Hei kaikki A-piirin leijonat, 
 
 
viime syksyn hyvästä risteilystä innoittautuneena järjestämme piirin leijonille tutustumisristeilyn 
 
   16. - 17. 9. 2017 
 
Tutustutaan toisiimme, ensi kauden tavoitteisiin ja keskitytään muihinkin leijonia askarruttaviin ky-
symyksiin palvelun uuden vuosisadan alkaessa.  
Aloitetaan A-piirin Leijona-huone aktiviteetti vauhdikkaasti Saaristomeren aalloilla. 
Myös klubien omiin kokouksiin pyritään varaamaan tilaa. 
Koska aika viime risteilyllä koettiin hieman lyhyeksi, tänä vuonna risteillään ulkomaille asti Tukhol-
maan, ja tietysti myös takaisin Turkuun. 
 
 
 
Ennakko ilmoittautumiset linkistä (alla) 16.06.2017 mennessä varausten tekemiseksi. 
 
 
Laivalla tavataan, 
                 D-107-A 
  DGe  Risto Paukku 
 
 

 
 
 
HUOM! Katso myös seuraava sivu! 
  

http://www.lions-piiri107a.fi/fi/a-piiri-kouluttaa/ilmoittautumiset-koulutuksiin/289-ilmoittautuminen-a-piirin-leijonien-tutustumisristeilylle-syyskuussa
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Hei kaikki A-piirin leijonat ja puolisot. 
 
 
Tässä tulee lupaamani MINIRISTEILYN kut-
su. 
 
Vuosi sitten teimme piknik-risteilyn ja se koet-
tiin liian lyhyeksi. 
 
Lähdemme siis 16.9.2017 klo 8.45 Amorellalla  
kohti Tukholmaa. Mennessä on yhteistä ohjel-
maa ja mikäli klubit haluavat, on mahdollista 
pitää myös oman klubin kanssa kokousta. Tä-
hän tarvitsen mahdollisimman pian tiedon, 
jotta tiedän paljonko kokoustilaa varataan. 
 
Hintoihin sisältyy useita ruokailuja. Ilmoitatte-
han mahdolliset ruoka-allergiat. 
 
Matkan ohjelma on vielä avoin, kuitenkin voin 
luvata, että myös hauskaa pidetään. 
 

Tulemme takaisin samalla laivalla klo 
17.9.2017 klo 7.35 Turun satamaan. 
 
Liitteenä on hyttien hintoja. Sain toiveita, että 
varaisin kahden hengen hyttejä, mutta mikäli 
haluatte, on mahdollista matkustaa myös yk-
sin. 
 
Huomioikaa ilmoittautuessanne kertoa kenen 
kanssa menette samaan hyttiin. Jos on toi-
veita, voi valita joko ikkunallisen tai ikkunatto-
man hytin. 
 
Toivon että vaikka nyt eletään jo toukokuun 
loppua, saisitte risteilystä tiedon kaikille klu-
binne jäsenille. 
 
Kertauksena vielä ilmoittautumiseen; Nimi, 
syntymävuosi, hyttikaveri, ruoka-allergiat, s. 
postiosoite 

 
 
Aurinkoisin terveisin 
 
Päivi Torkkeli 
tapahtumakoordinaattori 
 

 
 
 
HINTATIEDOT: 
 
Hinta/henkilö 
 

• A4 Seaside Srandard-luokassa 1 henkilö hytissä ............................................... 108,50 € 

• A4 Seaside Standard-luokassa 2 henkilöä hytissä ................................................ 89,50 € 

• B4 Inside Standard-luokassa 1 henkilö hytissä ..................................................... 97,50 € 

• B4 Inside Standard B4-luokassa 2 henkilöä hytissä .............................................. 84,00 € 
 
Hintaan sisältyy: 
 

• henkilölippu ja hyttipaikka meno-paluu 

• Buffet -lounas ruokajuomineen 

• Buffet -illallinen ruokajuomineen 

• meriaamiainen 

• kokouskahvi ja hedelmät 
 


