Bästa Hapsal-resenär!

Helsingfors 6.9.2019

Sparesan till Hapsal närmar sig och här kommer information om resan. Vi blir detta år 33 resenärer.
Deltagarlistan delas ut på resan till Tallinn. En del av deltagarna stannar endast fem dagar men de
flesta stannar åtta dagar. Idrottsinstruktör Mia Karvonen följer också denna gång med som ”hjälpreseledare” på inbjudan av föreningen. I vårens medlemsbrev ingick uppgifter om behandlingar
samt priser och restider. Jag hoppas du har kvar brevet.
Ett konferensutrymme finns reserverat på båten både på ditresan och söndagens hemresa.
För 5-dagars resenärerna har vi reserverat en daghytt för hemresan.
Också i år finns det möjlighet för 8-dagars resenärerna att äta brunch i Tallinn på återfärden. Brunchen äter vi på Tallink Spa & Conference hotell i hamnen. Du kan ännu kontakta Ursula om du vill
delta i brunchen ifall du inte redan anmält ditt intresse. Priset för brunchen är 22 euro.
Resan Helsingfors –Tallinn – Helsingfors
Avfärd: söndag 13.10 kl 10.30 med Viking XPRES från Skatuddens terminal. Ankomst till Tallinn
kl 13.00. Transporten till Hapsal sker med charterbuss som avgår från hamnen. Du bör helst vara på
terminalen 1 timme före båtens avgång. Du får din biljett av mig. Jag står f. o. m. kl 9.15 inne i terminalen till vänster om ingången vid sittplatserna. Matkapojats buss tar vårt bagage från terminalen
på Skatudden till hamnen i Tallinn. Mia guidar dig vid behov till bussen.
För resan behöver du en giltig identitetshandling, t ex ditt pass. Obs! Nytt för i år: Reumaförbundet och If Skadeförsäkringsbolag har numera ett samarbetsavtal som innebär att alla personer som
deltar i verksamhet anordnad av en medlemsförening är försäkrade på resor och andra evenemang.
Någon separat försäkring behöver inte tecknas. Försäkringen har ingen övre åldersgräns.
Hemfärd för femdagars resenärer: torsdag 17.10 kl 17.00 med Viking XPRS från Tallinn, ankomst till Skatudden, Helsingfors kl 19.30.
Hemfärd för åttadagars resenärer: söndag 20.10 kl 15.30 med Viking XPRS, ankomst till Skatudden, Helsingfors kl 18.00.
Gemensamt program i Hapsal:
Tisdagen den 15.10 kl 19 bjuder Hotel Laine som under tidigare år oss på kaffe och kaka i hotellets
mötesrum bredvid kafeterian/baren.
Onsdagen den 16.10 kl 19 inbjuder föreningen alla deltagare till en gemensam medlemskväll.
Närmare uppgifter ges på båten under överfarten.
Om något är oklart eller om du önskar diskutera något kontakta gärna Ursula Stenberg, 040 764 0873,
ursula.stenberg@kolumbus.fi eller mig, 050 5846 005, gunvor.brett@gmail.com
Vi ses i Skatuddsterminalen!
Gunvor Brettschneider
Ordförande och reseledare
Laine Spa: Adress: Sadama 9/11, 90502 Haapsalu, tfn +372 472 4400, www.laine.ee
Stora Robertsgatan 20–22 A (5 vån.), 00120 Helsingfors, 050 421 21 20 (mån - fre kl. 10 - 16)
hsreuma@kolumbus.fi
www.helsingforssvenskareumaforening.fi

