GILLEINFO

Maj 2013
Kommande program i korthet
11–12 juni
l Tisdagslunch i Tallinn
16-18 juli		
l Upplevelseresan

till Insjöfinland
Torsdag den 29 augusti
l Kräftskiva

Lördag den 14 september
l Besök på Tvärminne zoologiska

station
Lunch på Kroken
Stadsdirektör Jouko Mäkinen
berättar om Hangös nuläge och
framtid
Middag på HUS.
Gillekockarna tillreder maten
Tisdag den 17 september
l Tisdagslunch

Torsdag den 19 september
l Gilleafton

Torsdag den 25 september
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l Gilleafton

Handelsgillet önskar
en trevlig sommar!
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Tisdagslunch i Tallinn 11–12 juni
Handelsgillets traditionella tisdagslunch går av stapeln
i Tallinn 11–12 juni. Viking XPRS tar oss över och tillbaka.
Denna gång intar vi en gemensam middag på
restaurang Platz och på onsdagen besöker vi Sjöfartsmuseet i Tallinn.
Reseprogrammet 11–12 juni:
Helsingfors-Tallinn, med Viking XPRS, 11.30–14.00
Lunch på Bistro Buffet kl. 11.45 finsk tid, plats reserverad
14.00 Transfer från hamnen till Hotel Park Inn Central
19.00 Middag på restaurant Platz ca 10 minuters promenad från hotellet
Onsdag kl 11:00 Transfer från hotellet till Maritime Museum (efter att ha checkat ut och lämnat bagaget på
hotellet)
11.15–12.30 Guidad visning (svensktalande guide) på
Maritime Museum
13.00–16.00 Egen tid i Tallinn
16.00 Avfärd från överenskommen plats i centrum till
hotellet för upphämtning av väskor och transport till
hamnen

Resans pris:
– Viking tur och retur inklusive
buffet på utresan
– Hotell, enkelrum inklusive 		
frukost, alternativt dubbelrum
inklusive frukost på Hotel Park
Inn Central, www.parkinn.com
– Inträde till Maritime museum,
www.meremuuseum.ee
– Svensktalande guide
– Middag på restaurant Platz,
www.platz.ee
– Transfer hamnen-hotellet
– Transfer city-hamnen
(via hotellet)
Pris enligt angivet program
i enkelrum, 153 euro
Pris enligt avgivet program
i dubbelrum, 128 euro
I priset ingår inte:
– måltidsdrycker
– måltid på tillbakaresan

18.00–20.30 Tallinn-Helsingfors med Viking XPRS
Vi har reserverat 30 platser och har 10 dubbelrum och 10 enkelrum på hotellet. Anmälningar behandlas i anmälningsordning.
Anmälan
Anmäl dig till Handelsgillets kansli, telefon 66 97 98 eller annika@handelsgillet.fi senast den
24 maj. I samband med anmälan inbetalas en förhandsavgift 50 euro/person till Handelsgillets konto Aktia FI09 4055 1020 1828 57 eller Nordea FI35 2401 1800 0601 12.
Resterande belopp 103 respektive 78 euro inbetalas senast den 31 maj.
Avbokningsvillkor: Avbokning före den 1 juni, innehålls 50 procent av resans pris. Efter 1 juni
innehålls hela resans pris.
Axtours. Med reservation för ändringar.

Upplevelseresa med damer
till Päijänne och Tavastland 16–18 juli
Sommarens upplevelseresa går denna gång till Insjöfinland med start tisdagen den 16 och
retur torsdagen den 18 juli.
Resan erbjuder sköna vyer och rundturer till intressanta platser. Till detta kommer trevligt
sällskap, god mat och dryck samt möjlighet att utnyttja badinrättningen i Aulanko.
Reseprogram:
16.7 07.00
09.00
		
19.30
		
		
17.7		
09.00
		
13.00
		
		
		
		
18.7		
09.30
		
12.30
14.00
16.00

Avfärd från Helsingfors
Passagerarfärjan avgår från Lahtis,
lunch ombord
Ankomst till Jyväskylä och inkvartering
på Sokos Hotell Paviljonki, middag på
hotellet
Frukost på hotellet
Avfärd mot Saarijärvi, Tarmo Mannirundtur med guide, längd 3 timmar.
Lunch i Saarijärvi
resan fortsätter vidare mot Tavastehus
Inkvartering på Hotell Rantasipi,
Aulanko, Tavastehus
Middag på hotellet
Frukost på hotellet
Avfärd till stadsrundtur samt rundtur i
slottet i Tavastehus med guide, längd 3 t.
Lunch på restaurang Piparkakkutalo
Hemresan börjar
Ankomst till Helsingfors

Resans pris:
365 euro/person i dubbelrum
inklusive frukost
439 euro/person i enkelrum
inklusive frukost
I priset ingår:
- bussresor
- båtfärden Lahtis-Jyväskylä samt 		
lunch ombord
- inkvartering i hotellen, samt även
möjlighet att utnyttja badinrättningen i Aulanko
- rundturer med guide, samt lunch i
Tavastehus, guidning på finska i 		
Saarijärvi och på svenska i Tavastehus
I resans pris ingår inte:
- lunchen i Saarijärvi
- middagen i Jyväskylä på hotell
Trattoria
- middagen i Tavastehus på hotellet

Resan förutsätter minst 40 deltagare. Maximalt deltagarantal är 58 personer. Platserna fylls i
anmälningsordning.
Anmälan
Anmäl dig till Handelsgillets kansli, telefon 66 97 98 eller annika@handelsgillet.fi senast den
24 maj. I samband med anmälan inbetalas en förhandsavgift om 200 euro/person till Handelsgillets konto Aktia FI09 4055 1020 1828 57 eller Nordea FI35 2401 1800 0601 12.
Resterande belopp 165 euro respektive 239 euro inbetalas senast den 31 maj.
Avbokningsvillkor: Avbokning senast den 25 maj utan kostnader. Efter det innehålls 25 procent av resans pris och efter 1 juli 75 procent. Efter den 10 juli innehålls hela priset på resan.
Resebyrå Matkavekka. Med reservation för ändringar.

Klubbkalender maj–augusti 2013
Biljardklubben
Träning och poolspel varje måndag
kl. 17.00

Sommaraktuellt
Donatorn, kabinetten och aulan i första
våningen renoveras.
Arbetet gäller bland annat att slipa och
lacka parketten i Donatorn samt måla och
fräscha upp vissa allmänna utrymmen.
Dessutom förnyas informationstavlorna.
På grund av renoveringen är Handelsgillet
stängt från midsommaren till den 15 augusti.
Kansliet stängt 1–31 juli.

BusinessKlubben
BusinessKlubben har möte 30.5 kl 18:00
i Donatorn. Mera information skickas till
klubbmedlemmarna per email före mötet.
Intresse i klubben kan meddelas till
businessklubben@mikaelkrogius.com
BörsGillet
Börsgillet besöker Cargotec Abps kontor,
onsdagen den 15 maj kl. 17.
Adress: Porkalagatan 5, 00180 Helsingfors,
ingång från Brudgumsgränden.
Anmäl dig till Handelsgillets kansli senast
10.5.
FiskeKlubben
17.6 Fiskeutfärd till Hangö
GilleKockarna
15.5 kl. 17.00 matlagningskväll i Lönkan. Fisk.
GolfGillarna
Spel 7.5, 14.5, 21.5, 28.5, 4.6, 18.6, 23.7, 30.7,
6.8, 13.8, 20.-21.8, 27.8, 3.9, 10.9 (se separat
info angående spelplan m.m.)
JazzGillarna
Håller sommarpaus.
Juniorerna
Separat info om eventuella evenemang.
Samarbetsföreningen Frihetsbröderna
14.5 Floradagssång på Brummerska Hemmet och Hedvig Sofiahemmet. Efteråt
körövning och terminsavslutning i donatorn
klockan 18.00
Höstterminen startar tisdagen 27.8.
Seniorutskottet
Separat info om eventuella evenemang.

Handelsgillet i Helsingfors rf.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
telefon 09-66 97 98, info@handelsgillet.fi,
www.handelsgillet.fi

WhiskyGillet
Ekenäs 30.5. Whisky-tasting. Anmälan till
Kaj Pettersson. Begränsat antal deltagare.
Vinklubben
Separat info om eventuella evenemang.
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Bridgeklubben
Onsdagar kl. 17.00. Donatortävling 12.6.

