Hei Vangoralaiset!
Yhdistyksen viime syyskokouksessa sovittiin, että yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 2013 voitaisiin
pitää laivalla risteilyn merkeissä. Otin uutena puheenjohtajana tehtäväksi hoitaa risteilyyn liittyvät
käytännön järjestelyt. Eri vaihtoehdoista soveltuvimmaksi osoittautui 22 h risteily Helsingistä Tallinnaan
Silja Europalla lauantaina 13.4. Olen alustavasti tehnyt meille varauksen laivan kokoustiloista klo 17-19 ja
samalla varasin jo myös muutaman hytin. Laiva lähtee satamasta 18:30, mutta kokoustiloihin siis päästään
hyvissä ajoin ennen lähtöä. Tarkoituksena olisi hoitaa viralliset asiat alta pois ja sen jälkeen keskittyä
viihtymiseen ja viihteeseen ;-).
Yhdistyksen hallituksen kanssa oli puhetta, että kokoustilan kustannukset hoitaa Vangora, muut kulut (hytti,
ruokailut, jne.) menevät omakustanteisesti. Hyttihinnat Europalla ovat seuraavat: A4-luokan hytti 131 €,
B4-luokan hytti 97 €, B2-luokan hytti 87 €, C4-luokan hytti 83 €. Lisäksi tähän tulee polttoainemaksu 3 € /
hlö. 4 hengen hyteissä henkilökohtaiset kustannukset ovat 24 – 36 €, B2-luokassa 47 €. Näiden hyttien
lisäksi tarjolla on myös Deluxe hyttejä ja sviittejä, joista Deluxe kustantaa noin 210 € ja sviitti sitten jotain
ihan muuta 8-).
Tällä hetkellä on alustavasti varattuna 2 kpl A4 ja 8 kpl B4 –hyttiä, joista nuo A4-hytit olivatkin viimeiset
vapaat tuolle päivälle.
Tallink haluaa, että vahvistan alustavan varauksen ensi torstaihin mennessä, joten pyytäisin kaikilta
kiinnostuneilta tiedon osallistumisesta keskiviikkoon 20.2. mennessä (Vangoran Facebook-ryhmän kautta
tai sähköpostitse, mjpeura@gmail.com). Kerrottehan samalla myös haluamanne hyttiluokan, niin tiedän
muokata hyttivarauksia tarpeen mukaan. Mikäli tulette kaverin kanssa tai isommalla porukalla, niin
mainitkaa myös, jos/kun haluatte yhteisen hytin. Ruokailuita yms. ennättää täsmentää 4 viikkoa ennen
lähtöä saakka, mutta tässä kohtaa olisi hyvä tietää jo mahdollisimman tarkasti osallistujien määrä.
Jos teillä on jo myös tiedossa haluttu ruokailupaikka, kertokaa myös siitä niin voin tehdä mahdollisimman
paljon etukäteisvarauksia. En ajatellut, että kaikkien olisi välttämätöntä syödä samassa paikassa, vaan
varailen eri ravintoloista pöytiä tilanteen mukaan. Tietoa laivasta ja sen palveluista löytyy Tallinkin sivuilta
osoitteesta http://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/tallink-europa.
Tervetuloa risteilylle, olisi mahtavaa saada suuri joukko Vangoralaisia mukaan!

Terveisin,
Marko Peura, vuoden 2013 pj.

