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GRUPP- OCH KONFERENSFÖRSÄLJNING 

ryhmat@eckeroline.fi 

Tel. 09 2288 540 

må–fr 8.00–19.00 
 
 

 
 

 
 

 

MEDLEMS- OCH AVTALSFÖRMÅNER 2022 

 m/s Finlandia avgår tre gånger 

dagligen så gott som varje dag från 

både Helsingfors och Tallinn. 

Konferenscenter & Lounge har 

inspirerande mötesrum för upp till 

200 personers evenemang. 

 

 
Kund ID for konferensresor  

U-211 

www.eckeroline.fi/SAK  

 

 

 

 

 

 

KRYSSNING OCH ENKEL RESA 

Vi beviljar medlemmar i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf 20 % rabatt på 
dagens personpris för kryssningar och ruttresor i nätbutiken (under tiden 27.6.-14.8.2022 är 
rabatten -10 %). Rabatterat pris endast från nätbutiken med produktkoden JARJ22 vid 
bokningstillfället. Ett giltigt medlems-/identitetskort bör uppvisas på uppmaning vid incheckning. 
Förmånspriserna gäller för alla medlemmar av FCC rf (SAK) och dess medlemsföreningar samt 
föreningarnas kontorspersonal och övriga resenärer på samma bokning. Rabatten beviljas inte i 
efterhand och kan inte användas tillsammans med andra rabatter eller produktpaket.  
Förmånerna gäller till slutet av år 2022. 

Förmånen till  
och med 20 % 

SERIEBILJETTER 

Eckerö Lines seriebiljetter är ett bekvämt och förmånligt alternativ för regelbundna arbetsresor. Seriebiljetter finns för 
passagerare, personbilar samt större fordon. Seriebiljetterna gäller 12 månader från inköpsdatum (seriebiljetter kan inte 
användas för gruppresor). Läs mera här. Be om offert för flera än 100 resors paket. 

KONFERENSPAKET 

Konferenskryssning på morgonen kl. 9.00–14.15. Ej landstigning. 
Konferenspaketet inkluderar båtresa, konferensrum med servering och Buffet Frukost  

i Eckerö Buffet Restaurang. Paketet med Lunch Buffet Eckerö 65 euro/pers. 

Från 49 euro/pers. 

Konferenskryssning på kvällen kl. 15.15–21.00. Ej landstigning. 
Konferenspaketet inkluderar båtresa, konferensrum med servering och måltid med  
matdrycker i Buffet Eckerö. 

Från 59 euro/pers. 

En dag i Tallinn kryssning & konferens ombord, kl. 9.00–21.00. 
Konferenspaketet inkluderar båtresa tur-retur, konferensrum med servering och måltid med  

matdrycker i Buffet Eckerö. Drygt 7 timmar tid i Tallinn. 

Från 65 euro/pers. 

HOTELL OCH KONFERENSPAKET 

Hotellmötespaket inkluderar t.ex. båtresa tur-retur, konferensrum med servering ombord och på konferenshotell i 
Tallinn, inkvartering i dubbelrum/person/natt samt hotellfrukost. Paketets innehåll skräddarsys enligt önskemål och 
tidtabeller. Läs mera här. 

Läs mera om era medlemsförmåner på finska på www.eckeroline.fi/SAK. För att erhålla avtalsförmåner för 
konferenspaket bör koden U-211 meddelas. Det slutgiltiga förmånspriset beror på avresedag, -tid och 
bokningstidpunkt. Förmånerna gäller till slutet av år 2022. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i priser och tidtabeller.  

    

mailto:ryhmat@eckeroline.fi
http://www.eckeroline.fi/SAK
https://www.eckeroline.fi/journeys/sarjaliput
https://www.eckeroline.fi/matkat/hotellipaketit
http://www.eckeroline.fi/SAK


 

 

 

FINSKA VIKENS MEST MÅNGSIDIGA 

KONFERENSUTRYMMEN. 
Oberoende av om det är frågan om ett möte, seminarium eller planeringsdag så är m/s Finlandias 

Konferenscenter & Lounge ett ypperligt ställe. En plats där inkluderar alltid servering samt Wifi. 

  
Servering på Konferenscenter & Lounge. Lounge är en lugn plats att arbeta på under resan. 

  
Två 50 personers konferensrum. Rummen går att förena 

till ett utrymme för cirka 110 personer. 

Inspirationsrummet lämpar sig utmärkt för till exempel 

8 personers workshop. 

  
Konferensrum för 12 personer. Kan sammanslås med 
rum 5 till ett utrymme för 32 personer. 

Konferensrum för 20 personer. Kan sammanslås med rum 
4 till ett utrymme för 32 personer. 

 

 
 

 

 

ECKERÖ LINE -NYHETSBREV.  

I det månatliga nyhetsbrevet till Eckerö 

Lines konferenskunder informerar vi om 

våra tjänster, om nyheter samt om 

evenemang i Tallinn. Dessutom får 

nyhetsbrevets prenumeranter egna  

unika förmåner.  

https://www.eckeroline.fi/tilaa-b2b-

uutiskirje  

KONFERENSRUM 1-2 

LOUNGE 

KONFERENSRUM 3 

KONFERENSRUM 4 KONFERENSRUM 5 

https://www.eckeroline.fi/tilaa-b2b-uutiskirje
https://www.eckeroline.fi/tilaa-b2b-uutiskirje

