
       KÄÄNNÄ >> 

 

 

Lähdemme matkaan suomalaisella bussilla 
Matkan hinta 400 €  

matkapalaveri & ilmoittautuminen 

ma 3.9.2018 klo 18:00 mennessä 

Bussi aikataulu Lähtö pe 21.9.2018 

 
 Lahti klo 05:50 aika ja paikka sovittava 

kuskin kanssa 044-071 6607 
 

 Keravan rautatieasema klo 06:45 
 

 

 Kointähdestä Malmilta klo 07:15 
 

Paluu samoille paikoille 

 su 23.9.2018 

 

  

Seuraava matkamme 

AVUSTUSMATKA PIETARIIN 

21–23.09.2018 

Lähdemme jälleen kerran avustamaan ja kertomaan 

Israelin messiaasta juutalaisille. Sinulla on taas 

mahdollisuus ojentaa auttava kätesi eniten apua 

tarvitseville. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden 

vierailla henkilökohtaisesti juutalaiskodeissa. 

Voit toki lähteä mukaan vain nauttimaan kaikin puolin 

matkasta. 

”Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa; 

sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän 

hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat 

velvolliset auttamaan heitä maallisilla” 

Room. 15: 27 

Ota yhteyttä Ilmoittaudu mukaan 

Puhelin: 050-521 3399 

Sähköposti: info@kointahti.com 

Internet: www.kointahti.com 
 

 

 Kointähti kristillinen yhdistys ry 

Malmin raitti 30 

00700 HELSINKI 

 
  

    

  

 

 

 

Kointähti 
kristillinen 
yhdistys ry 

Shalom 
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Hintaan sisältyvät: Hotelli runsaine 

aamiaisineen, viisumi, bussimatkat, kahvit 

bussissa, hyvää seuraa ja tunnelmaa. 

Erillismaksut: Kotiryhmiin osallistuville 

ruokapaketti 10 € / henkilö, tulkille ja 

kuljettajalle 75 € / ryhmä, joka jaetaan ryhmän 

kesken. Sekä iltajuhla 10 € / henkilö. 

Huom! Jos on oma voimassaoleva viisumi, voit 

vähentää matkan hinnasta ryhmäviisumin 

hinnan 70 € 

Matkaehdot: Noudatamme yleisiä 

seuramatkaehtoja. Emme vastaa ohjelman 

muutoksista. Matkan hintaan ei sisälly 

peruutusturvamaksua, hinnat sitoumuksetta, 

matkavakuutus on pakollinen. Matkanjärjestäjä 

ei vastaa mahdollisista sairastapauksista, 

ryöstöistä yms. Maksetun matkan hintaa ei 

voida palauttaa ilmoittautumisajan jälkeen. 

Matkavakuutuksella tai laillisella esteellä voit 

saada korvauksen vakuutusyhtiöltäsi 

Matkapalaveri: Pidetään Kointähden tiloissa 

ma 3.9.2018 klo 18:00. Tule matkapalaveriin 

rukoilemaan matkan puolesta, kuulemaan 

viimeisimmät uutiset ja mahdolliset muutokset 

matkasta. Tuo palaveriin tarvittavat matka-

asiakirjat, tai lähetä ne Kointähden toimistoon 

Voit pyytää vakuutusyhtiötäsi lähettämään 

vakuutustodistuksen ”sähköisenä” 

sähköpostiin info@kointahti.com Asiakirjojen 

tulee olla perillä Kointähden toimistossa 

Malmin raitti 30, 00700 HELSINKI viimeistään 

maanantaina 3.9.2018 

   

Matka-asiakirjat: 

Täytetty ja allekirjoitettu, viisumianomus, värillinen 

passivalokuva, ”originaali kokoinen” passikopio ja 

kirjallinen todistus matkavakuutuksestasi joka on 

voimassa koko matkan ajan. 

Venäjän viisumia varten vakuutustodistuksessa on oltava 

vakuutuksen alkamis- ja loppumispäivä sekä maininta, 

että kuolemantapauksen sattuessa vakuutusyhtiö 

kustantaa kuljetuksen. 

Passin pitää olla voimassa 6 kk matkan jälkeen. 

Viisumivalokuva ei saa olla 6 kk vanhempi. 

Lähde mukaan avustusmatkalle Pietariin. 
Yövymme Moskova-hotellissa. lauantai-aamuna 

järjestäydymme kotiryhmiin. lauantai-iltana 
iltajuhla hotellin juhlasalissa 

Ilmoittautumiset ja Maksusuoritukset: 

 Sitova Ilmoittautuminen ja maksu matkaan viimeistään 

maanantaina 3.9.2018 mennessä. 

Ilmoittautuminen sähköpostilla info@kointahti.com tai 

puhelimella, 050-521 3399 matkanjohtaja 

Tauno Lappalaiselle. 

Maksusuoritukset Kointähti ry:n tilille 

Nordea FI36 2059 1800 0151 60, viitenumero: 7016 

 

  

 

AJANKOHTAISTA 

Rukouskokoukset torstaisin klo 19.00 

Ajela Abutbul Israelista vierailee  

torstaina 2.8 klo 19  

Aiheena häämenot muinaisessa 

Suomessa ja juutalaisuudessa 

Kointähti kristillinen yhdistys ry on sitoutunut 

suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään 

henkilötiedot turvassa EU:n tietosuoja-asetuksen 

GDPR:n (General Data Protection Regulation) 

edellyttämällä tavalla. 

Tarkemmat tiedot tietosuojaselosteessa 

www.kointahti.com 

 

 

 

mailto:info@kointahti.com
mailto:info@kointahti.com

