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Tampereen Seudun Toimihenkilöt PRO ry

[BULKMAIL] Paljon odotettu Ahvenanmaan koulutusmatka!
Date: 20. kesäkuuta 2016 11:46:25

Eikö viesti näy oikein? Klikkaa tästä.

JÄSENKIRJE 03/2016

LÄHDETÄÄN LAIVALLE 

...ja
 jatketaan

AHVENANMAALLE!
Tule mukaan nauttimaan loppukesästä

tutustumalla Ahvenanmaan tärkeimpiin nähtävyyksiin
ja kouluttautumaan SoMe-maailman ihmeisiin! 

PERJANTAINA 26.8.2016
Bussi lähtee Keskustorilta perjantaiaamuna klo 05:30, matkalla kevyt aamupala. 
 Maarianhaminaan lähdemme Turusta Viking Amorellan kyydissä klo 08:45. Laivalla olemme
 varanneet koulutustilan ja aikaa SoMe-asiantuntijalle, kouluttajallemme Johanna Janhoselle.
 Nautimme lounaan laivan buffetissa ennen Maarianhaminaan saapumista klo 14:10. Yövymme
 Hotelli Park Alandiassa kahden hengen huoneissa. Majoittumisen jälkeen jatkamme koulutusta
 Johannan johdolla Instagramiin tutustuen klo 18:00 asti. Iltaan jää vapaata aikaa. 

LAUANTAINA 27.8.2016
Nautimme aamiaisen hotellissa, ja klo 10:30 alkaen on mahdollista osallistua matkan hintaan
 kuuluvalle nähtävyyskierrokselle bussilla.  Käymme oppaamme kanssa kiertoajelulla
 Maarianhaminassa, vierailemme Kastelholman linnassa sekä  lounastamme Smakbyssä, jossa
 halukkaille järjestetään myös opastettu kierros tislaamoon. Tämän jälkeen jatkamme
 matkaamme Chipsin tehtaanmyymälään ja päätämme nähtävyyskierroksen Jomalan kirkkoon.
 Bussi palaa hotellille noin klo 16:30. Iltaohjelma on vapaa.

SUNNUNTAINA 27.8.2016
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus klo 12:00. Aamupäivällä on siis vielä aikaa käydä
 omatoimisesti vaikka nähtävyyksissä. Viking Grace lähtee Maarianhaminasta klo 14:25 ja
 nautimme yhteisen lounaan laivalla. Bussi Tampereelle lähtee satamasta Viking Gracen
 saavuttua Turkuun klo 19:50 ja Keskustorilla olemme noin puoli yksitoista. Bussissa on tarjolla
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 pientä iltapalaa.

PAIKKA: Maarianhamina, Ahvenanmaa
AIKA:     perjantaista sunnuntaihin 26.8.-28.8.2016
HINTA:   80€ jäseneltä (ilmoitathan jäsennumerosi) ja 180€ avecilta. Hintaan kuuluu
 retket, koulutus ja kaikki yllä mainitut ateriat ruokajuomineen. 
ILMOITTAUTUMINEN:  Sitovat ilmoittautumiset alkaen keskiviikkona 22.6.2016 klo 09:00, mutta
 perjantaihin 22.7.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen koulutusjaosto@gmail.com.

Vahvistusviestin ja muut matkaan liittyvät ohjeet saatuasi voit maksaa omavastuun osuuden
 yhdistyksen tilille FI1057300820692917 viimeistään 25.7.2016. Ilmoittautumiset ovat sitovia.
 Muistathan, että maksamatta jättäminen ei ole peruutus ja että omavastuu palautetaan vain
 lääkärintodistusta vastaan. Ilman pätevää syytä (esim. lääkärintodistus) matkalle saapumatta
 jääneiltä veloitamme tilaisuudesta koko omakustannushinnan ( 260€).

 

 

Yhteystiedot

Tampereen Seudun
 Toimihenkilöt PRO ry

Teiskontie 8 A
33500 Tampere

(toimistolla ei
 päivystystä) 

   

Tampereen Seudun Toimihenkilöiden Facebook-sivut
Tarkistathan lisäksi ProPlussasta omat tietosi - vinkkaa myös kaverille!

Meillä on myös Twitter –tili!

Osoitelähde:
Tampereen Seudun Toimihenkilöt PRO ry:n jäsenrekisteri.
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