JÄSEN- JA SOPIMUSEDUT 2021
Lähes joka päivä kolme lähtöä sekä
Helsingistä että Tallinnasta
suomalaisella m/s Finlandialla.
Kokous-keskus & Lounge tarjoaa
inspiroivat tilat jopa 200 hengen
tilaisuuksiin.

Kokousmatkojen
asiakastunnus U-2130
www.eckeroline.fi/SAHKOLIITTO
RISTEILY- JA REITTILIPUT
Myönnämme Sähköliiton jäsenille 20 % alennuksen henkilölippujen risteily- ja reittimatkojen
päivittäisestä verkkokauppahinnasta (ajalla 28.6.-15.8.2021 alennus on -10 %). Alennukset vain
verkkokaupasta käyttämällä tuotekoodia JARJ21 varausvaiheessa. Voimassa oleva jäsen/henkilökortti on varauduttava esittämään pyydettäessä lippujen lunastuksen yhteydessä.
Etuhinnat koskevat Sähköliiton jäsenjärjestöjen ja -yhdistysten henkilöjäseniä, sekä toimistojen
henkilökuntaa että muita samalla varausnumerolla matkustavia. Alennuksia ei voida myöntää
jälkikäteen eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin tai tuotepaketteihin. Edut voimassa vuoden
2021 loppuun saakka.

Etu jopa 20 %

SARJALIPUT
Eckerö Linen sarjaliput ovat kätevä ja edullinen vaihtoehto säännölliseen työmatkustamiseen. Sarjalippuvaihtoehtoja on
henkilölipuille, henkilöautoille ja isommille kulkuneuvoille. Sarjaliput ovat voimassa 12 kk ostopäivästä (ei voi käyttää
ryhmämatkojen maksuun). Katso lisää tästä. Kysy erillinen tarjous yli 100 lipun paketille.
KOKOUSPAKETIT
Kokousristeily aamulla, klo 9.00–14.15. Ei maihinnousua.
Kokouspaketti sisältää laivamatkan, kokoustilan tarjoiluineen ja aamiaisen
Buffet Eckerössä ruokajuomineen. (Buffet Eckerö lounaalla hinta alk. 55 eur)

Alk. 49 eur/hlö

Kokousristeily illalla, klo 15.15–21.00. Ei maihinnousua.
Kokouspaketti sisältää laivamatkan, kokoustilan tarjoiluineen ja ruokailun
Buffet Eckerössä ruokajuomineen.

Alk. 59 eur/hlö

Päivä Tallinnassa -risteily & kokous laivalla, klo 9.00–21.00.
Kokouspaketti sisältää meno- paluu laivamatkat, kokoustilan tarjoiluineen ja
ruokailun Buffet Eckerössä ruokajuomineen. Aikaa Tallinnassa reilut 7 tuntia.

Alk. 59 eur/hlö

HOTELLIKOKOUSMATKAT

Tutustu jäsenetuihinne sivustollanne www.eckeroline.fi/SAHKOLIITTO . Kokouspakettien sopimusedut edellyttävät
tunnuksen U-2130 ilmoittamista. Lopullinen sopimushinta määräytyy lähtöpäivän, -ajan ja varausajankohdan mukaan.
Edut voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Pidätämme oikeuden aikataulu- ja hintamuutoksiin.

KOKOUS- JA RYHMÄMYYNTI: Puh. 09 2288 540
ryhmat@eckeroline.fi
ma–pe 8.00–19.00

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Hotellikokouspaketti sisältää esimerkiksi meno -paluu laivamatkat, kokoustilan tarjoiluineen laivalla ja kokoushotellissa
Tallinnassa, majoituksen kahden hengen huoneessa/henkilö/vrk sekä hotelliaamiaisen. Paketin sisältö räätälöidään
toiveiden ja aikataulun mukaan sopivaksi. Lisätietoa tästä.

SUOMENLAHDEN MONIKÄYTTÖISIMMÄT
KOKOUSTILAT.
Oli kyseessä sitten kokous, seminaari tai suunnittelupäivä, m/s Finlandian Kokouskeskus & Lounge on
oivallinen paikka eri tilaisuuksiin. Kokouskeskus & Lounge paikkaan sisältyy aina tarjoilut sekä toimiva Wifi.

LOUNGE

Kokouskeskus & Lounge tarjoilut.

Lounge on rauhallinen paikka työntekoon matkan aikana.

KOKOUSTILA 1-2

Kaksi 50 hengen kokoustilaa. Tilat on mahdollista
yhdistää noin 110 hengelle.

KOKOUSTILA 4

Kokoustila 12 hengelle. Yhdistettävissä tilan 5 kanssa 32
hengelle.

ECKERÖ LINEN BUSINESS MAIL
-UUTISKIRJE.
Eckerö Linen tilaisuuksien varaajille
tarkoitetussa uutiskirjeessä kerromme
kuukausittain palveluistamme, uutuuksista
ja Tallinnan tapahtumista. Lisäksi
tarjoamme uutiskirjetilaajan omia etuja,
joita et saa muualta.
https://www.eckeroline.fi/tilaa-b2b-uutiskirje

KOKOUSTILA 3

Inspiraatiotila sopii hyvin esimerkiksi 8 hengen workshoptilaksi.

KOKOUSTILA 5

Kokoustila 20 hengelle. Yhdistettävissä tilan 4 kanssa 32
hengelle

