
I     Karjala -risteily 
14.–15.11.2020 Viking Gracella

Varaa pian, 
halvempi hinta!

Lähde sinäkin kokemaan sie-mie-henkeä 
marraskuiselle risteilylle. Mukana ovat 
mainiot artistit ”Mauno Ahonen” ja 
”Matti Näsä” sekä naisenergiaa tuova 
Neitoset-orkesteri, joka valloittaa 
tanssilavan musiikin helmillä.



isteily alkaa yhteismaljalla laivan yökerhossa, 
illan ohjelmassa on karaokea yötä myöten, 
kanssamatkustajiin tutustumista sekä tanssia 
palkitun Neitoset-yhtyeen tahdittamana. 

 Sunnuntaina aamupäivällä laivan yökerho on varattu 
käyttöömme, ”Mauno Ahonen ja Matti Näsä” viihdyttävät 
suut virneeseen, syvennämme suhdettamme Karjalaan ja 
saamme asiantuntijan suulla vinkkejä hyvään parisuhteeseen 
– karjalaisella meiningillä. Ja kenestä tehdään Karjalan 
karaokemestari…? Sunnuntaina tutustutaan myös messuosas-
tomme tarjontaan laivan kokouskannella. 
 Ohjelmaan sisältyy laivan herkullinen joulubuffet-ruokailu 
ruokajuomineen sekä runsas meriaamiainen The Buffet 
-ravintolassa. 
 Risteilyn juontaa ja höystää tarinoilla 
Ilkka Nykänen.
 Ohjelma täydentyy kevään 
aikana. Seuraa www.karjalanliitto.fi. 
Tervetuloa mukaan isommin ja 
pienemmin porukoin!

Laiva-aikataulu
Lähtö Turusta Viking Gracella
lauantaina 14.11. klo 20.55, 
paluu Turkuun sunnuntaina 15.11. klo 19.50.

Risteilyhinnat
Esimerkkihintoja /hlö:
• 105 €/hlö Inside-luokan 4-hengen hyttipaikalla
• 130 €/hlö Inside-luokan 2-hengen hyttipaikalla
Kaikki hinnat eri hyttiluokissa löydät osoitteessa 
www.matkapojat.fi/i-love-karjala 

Annetut hinnat ovat voimassa Karjalan Liiton jäsenille. 
Ei-jäsenille hintoihin lisätään + 20 €/hlö 
kaikissa hyttiluokissa. 

1.7. Hinnat nousevat kaikissa hyttiluokissa + 10 €/hlö
1.10. Hinnat nousevat kaikissa hyttiluokissa + 15 €/hlö

Risteilyhintaan sisältyy 
• risteily valitussa hyttiluokassa 
• 1 x joulubuffet ruokajuomineen 
• meriaamiainen 
• monipuolinen I Love Karjala -ohjelma.

Varaa matka täältä!
Matkapojat Oy

www.matkapojat.fi/i-love-karjala

Puhelinvaraukset myyntipalvelusta 
 010 232 3200 ma–pe 8–17 

Ryhmävaraukset (yli 10 hengen) 
 numerosta 010 232 3101 ma–pe 8–16 

tai sähköpostilla 
 ryhmat.tampere@matkapojat.fi

Ryhmille käytössä Matkapoikien bussit. 
Ei erillistä varausmaksua. 

Paperilaskusta veloitus 5 €/lasku.
Ennakkomaksu 25 % erääntyy 

14 vrk:n sisällä varauksesta,
 loppumaksu 30.9.2020.

Risteilyn järjestää Karjalan Liitto • www.karjalanliitto.fi • toimisto@karjalanliitto.fi 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy

Liityntäkuljetusmahdollisuus lisämaksusta 
seuraavilta reiteiltä
• Vaasa – Seinäjoki – Kurikka – Kauhajoki – Honkajoki 
 – Kankaanpää – Pomarkku – Noormarkku – Pori 
 – Harjavalta – Eura – Säkylä – Turun satama
• Pori – Luvia – Eurajoki – Rauma – Laitila – Turun satama
• Kuopio - Jyväskylä – Jämsä – Orivesi – Tampere 
 – Nokia – Sastamala – Huittinen – Turun satama
• Imatra – Lappeenranta – Kouvola – Porvoo – Helsinki 
 – Espoo – Lohja – Salo – Turun satama 
• Mikkeli – Heinola – Lahti – Lammi – Hämeenlinna 
 – Forssa – Turun satama


