NB! Lastele söök laevas ja ööbimine lisavoodis soodsam. Hinna arvutame vastavalt lapse vanusele.

Hind sisaldab:
1. Bussisõitu Ähtärisse ja tagasi.
2. Laevapileteid ja hommikusööki laevas 28. septembril.
3. Majutust Ähtäri loomaaia juures asuvas Mesikämmeni hotellis kahekohalistes tubades.
4. Hommikusööki hotellis, soovijatele ujula ja sauna kasutamine.
5. Sissepääsu Ähtäri loomaparki 28. septembri pärastlõunal ja 29. septembri hommikupoolikul.
Pandamaja külastust.
Lisatasu eest:
 28. septembril buffee õhtusöök Ähtäri hotellis Mesikämmen hinnaga 26€.
Soovist tuleb teatada registreerimisel, sest õhtusööki saab vaid ettetellimisel.
 29. septembril rikkalik bufee-õhtusöök laevas ettetellimisel: täiskasvanu 26€, noored vanuses
12–17 aastat 13,00€ ja lapsed vanuses 6-11 aastat 7,00€, alla 6 aastased tasuta.
Kes soovib, saab õhtustada laevas omal valikul: www.vikingline.ee/merel/sook-ja-jook/ms-vikingxprs).
 Kindlasti tuleb kaasa võtta rohkelt rõõmsat meelt, hulga uudishimu ja kehtiv ID kaart või
pass, EU ravikindlustuskaart ja/või reisikindlustus.
.

28. september:
28. septembril kell 6.00 kogunemine Tallinna sadama A terminalis, paneme raskemad
asjad bussi ära ja seiklejatele jagatakse laevapiletid.
Kell 7.00 väljub Viking XPRS sadamast
Kell 9.30 saabume Helsinki Katajanokka terminali, istume bussi ning alustame teekonda
Ähtäri suunas, vahepeal on jalasirutuse ja kehakinnitamise peatused.

Hiljemalt kell 14.30 saabume Ähtärisse, majutus hotelli ja jalutuskäik Ähtäri loomaaias.
Kohtume kahe vahva pandaga, kelle soomepärased nimed on Lumi ja Pyry.
Õhtusöök kell 19-20 neile, kes on ette tellinud.

29. september:
Hommikusöök hotellis kõikidele. Ujula külastamine kell 8.00-10.00.
Ähtäri loomapargi ja farmi külastus.
Kell 14.00 istume taas bussi ja alustame koduteed, vahepeal jalasirutus- ja
kehakinnituspeatused.
Kell 19.30 saabume Katajanokka terminali.
Kell 20.30 lahkub Viking XPRS sadamast ja hakkame seilama kodumaa poole.
Kell 23.00 saabume Tallinna.
Kui on soov sellest seiklusest osa saada, siis registreeri hiljemalt 7. septembriks 2018
TLSS kodulehel ja maksa osalustasu 180,00€ pangaülekandega Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi
arveldusarvele EE372200221002162194.
Maksekorraldusele palun kindlasti reisija(te) nimi (nimed) ja märgusõna „Reis Ähtärisse“.
Registreerimisvormil on vaja teatada kõigi reisijate nimi ja isikukood. Registreerimisel märgi kindlasti
ära, kas soovid õhtusööki Mesikämmeni hotellis ja/või laevas.
Täiendavat informatsiooni saad TLSS-i e-aadressil tlss@tlss.ee või telefonil 50 51 757 (Kristi VahtraAllik)

Ühele tõelisele loomasõbrale ei ole hiidpandade vaatamisest kunagi küllalt!

