BPW TURKU - ÅBO
Tervetuloa vuosikokoukseen,

BPW Finlandin vuosikokous 2019 järjestetään Turussa lauantaina 27.huhtikuuta Scandic hotel
Juliassa, Eerikinkatu 4. Samassa hotellissa on varauduttu majoittamaan kokousvieraat.

MAJOITUS

Huonetyyppi on standard ja voit valita yhden hengen huoneen hintaan: 101 euroa

/ vuorokausi tai kahden hengen huoneen hintaan: 121 euroa / vuorokausi. Huoneen hintaan
sisältyy luomutuotteita sisältävä aamiainen sekä langaton internet.

VARAAMINEN

suoraan hotellista sähköisesti nettisivujen kautta oheista linkkiä käyttäen

http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BBPW260419

tai puhelimitse

Hotelli Scandic Julia Turku, puh. +358 2 336 000. Valikosta voi valita joko

huonevaraukset tai vastaanoton. Tunnus puhelimitse varatessa on BPW Finland.

MAKSUTAPA

Jokainen varaa ja maksaa oman majoituksensa itsenäisesti.

ILMOITTAUTUMINEN
LOUNAS

Liiton nettisivujen kautta viimeistään 15.4.2019

buffet on tarjolla klo: 11-12 ja sen hinta on 25 euroa / henkilö. Lounas maksetaan

ilmoittautumisen yhteydessä tilille: Turun liike- ja virkanaiset Nordea FI96 2057 1800 127280,
viesti kohtaan lounas ja oma nimi, jos se ei ole sama kuin maksaja.

ILLALLINEN

nautitaan anniskeluravintola Tiirikkalassa osoitteessa Linnankatu 3. Illalliskortin

hinta on 45 euroa. Ks. menu ja lisätiedot s. 4. Ilmoitathan mahdollisesta erikoisruokavaliostasi
etukäteen. Illallinen maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä tilille: Turun liike- ja virkanaiset
Nordea FI96 2057 1800 127280, viesti kohtaan illallinen ja oma nimi, jos se ei ole sama kuin
maksaja.

SAAPUMINEN ks.

sivut 2 - 3.

Ystävällisin terveisin

SEIJA TUOKKO
PUHEENJOHTAJA
BPW TURKU
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BPW TURKU - ÅBO
Saapuminen vuosikokoukseen junalla

Tässä muutamia esimerkkejä VR:n aikatauluista eri paikkakunnilta Turkuun ja
takaisin kotiin lauantaina 27.4.2019.

Lisäksi kannatta katsoa linja-

autoliikenne osoitteesta: matkahuolto.fi BPW Turku ei vastaa
liikennöitsijöiden mahdollisista aikataulumuutoksista, joten tarkastathan itse
aikataulut ennakkoon.

Huom.

suosittelemme tulemaan rautatieaseman kautta

Kupittaan aseman sijaan, koska se on nyt rakennustyömaata ja sieltä on
vähän pidempi matka Juliaan kuin keskustan rautatieasemalta.

Kuopio

04:35 - 10.31 tai 05:35 - 10:50

17:25 - 23:25

Savonlinna

05:25 - 11:34

16:25 - 22:42

Mikkeli

06:08 - 10:31

17:25 - 21:52

Kouvola

07:19 - 10:31

17:25 - 20:41

Kotka

06:57 - 11:34

14:25

Tampere

09:11 - 10.50

20:05 - 21:47

Helsinki

08:37 - 10:31

- 18:36

18:05 - 21:49 tai

20:27 - 22:26
20:27 - 22:23

Espoo

08:23 - 10:31

17:25 - 19:23 tai

Vantaankoski

08:15 - 10:31

18:05 - 22:00 tai 20:27 - 22:44

Karkkilasta ja Iitistä saapuville suosittelemme kimppakyytejä henkilöautoilla
tai majoittumista Turussa, sillä valitettavasti lauantaipäivälle ei löytynyt
sopivia yhteyksiä ko. paikkakunnilta Turkuun.
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BPW TURKU - ÅBO
Saapuminen vuosikokoukseen linja-autolla

Reittivinkkejä
Linja-autoasemalta kävelyn
sijaan kannattaa, Helsingin
suunnasta tulevista busseista,
jäädä pois jo Tuomiokirkko pysäkillä ja edetä kartassa
olevan punaisen viivan
mukaisesti (Aninkaistenkatua)
ja kääntyä vasemmalle
Eerikinkadulle. Tämä reitti on
pituudeltaan 400 metriä ja
kestoltaan 5 minuuttia.
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BPW TURKU - ÅBO
Illallinen anniskeluravintola Tiirikkalassa
Nimensä paikka on saanut alueella
kulkeneesta Tiirikkalankadusta.
Tiirikkalankatu tunnetaan jo 1500luvulta ja 1600-luvulla se oli
valtaporvarien ja korkeiden
virkamiesten asuinaluetta. Nykyinen
anniskelukahvila Tiirikkalan rakennus
tunnetaan historian kirjoissa
Menu

merkinnällä ”liiteri aitaa vasten”.

Grillattua parsaa, vuohenjuustoa ja kirsikkatomaattia
***
Friteerattu karitsaa, kevätkaalia ja timjamikastiketta
tai
Tiirikkalan falafeleja, hernemursketta ja
minttujogurttikastiketta
***
Valkosuklaapassion-kakkua ja mangosorbettia

Illalliskortti 45

€

Vinkki
Maisemien vuoksi kannattaa kulkea Brahenkadun ja Linnankadun kautta, sillä reitti vie Vähätorille,
jota kutsutaan Turun pikku Italiaksi. Samalla näkee kaupungin kirjaston.

