Siitoset ry

Sukuseuran kesäretki Kotkaan
Ohjelma
klo7.30

lähtö bussilla Parikkalasta, kyytiin pääsee tietysti matkan varreltakin
Huom! Bussilla pääsee myös viettämään ”omalla ohjelmalla Kotka-päivää”
Kaverit & nuoret mukaan, maksu tulee lähtijöiden määrän mukaan

klo 10.30 saapuminen Kotkaan
klo 11.00- 14.30 ”Laineiden
-

klo 11.00
klo 11.15

-

klo 12.00–14.30

liplatusta ja linnoituksia” – risteily

astutaan Sapokasta Kajava-laivaan
merimiesateria ”Puosun Kana-kasvispaistos”
Fort Elisabethin kesäravintolassa
opastettu saarikierros linnoitussaarella, risteilyä merellä,
tutustutaan Kukourin ja Fort Katarinen linnoituksiin,
jälkiruokakahvit pikku makean kera aluksella
Jokaisella mahdollisuus lyödä Kotkan 130vuotisjuhlakolikko Fort Elisabeth-ravintolassa muistoksi
käynnistään risteilyllä ja Kotkassa

klo 14.30–18.30

Oman valinnan mukaan mahdollisuus tutustua Kotkan
sataman nähtävyyksiin (kulut maksetaan itse)
• Sapokan vesipuisto (ei pääsymaksua)
• Akvaariotalo Maretarium (aik. 10,50 € lapset 4-15 v 6,50 €)
• Merikeskus Vellamo
(aik. 8 €, eläkeläiset 4 €, alle 18 v veloituksetta)
klo 19.00 paluumatka alkaa
klo 22.00 saapuminen Parikkalaan

Retken kustannukset: (kerätään osallistujilta bussissa tai risteilyllä)
-

edestakainen bussimatka Parikkala – Kotka – Parikkala n. 20 €
risteily, johon sisältyy ruokailu ja kahvit sekä juhlaraha 34 €/henkilö
sukuseura tukee jäseniä 15 €/henkilö!

Ilmoittautumiset viimeistään 17.7.2009 mennessä
Seija Siitonen puh 050 358 6022 tai siitonen.seija@luukku.com
Eila Helin puh 050 535 1211 tai eila.helin@netposti.org
Kirsti Tamminen puh 040 761 6605 tai kirsti.tamminen@arcticmachine.com
Jäsenmaksun 20 €/henkilö/kalenterivuosi voi maksaa suoraan tilille: Parikkalan Op 532600-222337

Hyvät sukuseuramme jäsenet ja ystävät
Pitkän talven jälkeen odotamme innokkaasti aurinkoista kesää. On jo aika selata allakkaa ja tehdä kesän
varalle tärkeitä merkintöjä. Jokaisen seuralaisen tärkeä päivämäärä on lauantai 1. elokuuta, sillä silloin
teemme perinteisen kesäretken.
Tällä kertaa kohteena on Kotka ja sen merimaisemat. Laivaristeilyllä on mukavasti aikaa rupatella
sukulaisten ja suvun kaukaisempien jäsenten kanssa ja samalla ihailla Suomenlahden upeita maisemia.
Risteilyn jälkeen tutustumiskohteina ovat suosittu vesipuisto ja kiinnostava uusi merimuseo. Retkeläisille on
varattu bussi Parikkalasta, mikä helpottaa liikkeelle lähtöä.
Retkillä mukana olleet tietävät, miten hauskoja ja virkistäviä yhteiset retket ovat olleet.Omat krempat ja
huolet unohtuvat rattoisassa seurassa, syksyn harmaisiin iltoihin saadaan kerättyä mukavia muistoja mielen
virkistykseksi. Laivaan mahtuu rajallinen joukko, joten nopealla ilmottautumisella varmistuu mukaanpääsy.
Retkikohteet kiinnostavat varmasti myös lapsia ja nuorisoa.
Hyvää alkukesää kaikille – Kotkan maisemissa tavataan!
pj. Eila Helin

