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EESTI NSV VETELPÄÄSTEÜHINGU KOLLEKTIIVSELE LIIKMELE

Suvel alustab Eesti NSV Vetelpäästeühingu Keskkomitee õppe-reisilaev 
„Laine" oma järjekordset hooaega ühingu lipu all.

Laeva I, II ja III klassi kajutites õn 112 reisijakohta. Reisijate kasutada 
õn muusika salong, restoran, kultuuri- ja sporditarbed ja bassein.

Toitlustamine toimub igal reisipäeval kooskõlas päevakorraga. Toitlusta
mist organiseerib õ/l „Laine" pardal restorani „Kännu Kukk" filiaal.

Reiside ajal viiakse läbi vetelpäästealased õppused ja korraldatakse 
mitmesuguseid üritusi. Toimuvad viktoriinid, puhkeõhtud.

Teie asutusel õn võimalik saata oma töötajaid nendele reisidele. Tuusi
kuid õn võimalik osta kä sularahas individuaalselt. Ühe tuusiku maksumus 
6-päevasel reisil I klassi kajutis õn 125.— rubla; II klassi kajutis 105.— ja 
III klassi kajutis 95.— rubla. I klassi kajutid õn kahekohalised, II ja NI 
klassi kajutid neljakohalised.

Ebasoodsast ilmastikust tingitud laeva hilinenud väljumise, sõidugraafikust 
kõrvalekaldumise, marsruudi osalise mittetäitmise ja reisist mahajäämise 
korral tuusiku maksumust ei tagastata.

TUUSIKUTE REALISEERIMISEST

Tuusikuid realiseeritakse ENSV Vetelpäästeühingu kollektiivsetele liik
metele, nende sooviavalduste alusel Erandkorras realiseeritakse tuusikuid 
kä individuaalselt sularahas.

Palume meile hiljemalt 15. veebruariks teatada tuusikute arv, millal ja 
missugustesse klassidesse (asendamisvõimalusega) Teie asutus soovib. 
Tellimiskirjale palume kindlasti märkida kä kirja koostaja nimi, telefoni

number ja asutuse aadress. Saanud asutuse tellimiskirja, saadame Teile 
arve, mille palume tasuda tähtajaliselt pangaülekandega. Peale raha laeku
mist meie asutuse arvele, tuleb Teie asutuse esindajal kahe nädala jooksul 
tuusikud volitusega välja võtta.

Tuusikuid realiseeritakse tellimuste saabumise järjekorras.
Vastavalt ENSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi 1976. a. 15. märtsi istungi 

protokollile nr. 7 peeti otstarbekaks õ/l „Laine" tuusikuid realiseerida 
preemia-õppereisideks ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele, kus
juures soovitati tuusikute eraldamisel nõuda töötajatelt tuusiku eest tasumist 
10—15% ulatuses tuusiku maksumusest.

Tuusiku kaotamise korral dublikaati välja ei anta. Tuusikut tagasi ei 
osteta. TUUSIK KEHTIV AINULT PASSI ESITAMISEL (alaealistel sünni
tunnistus).

Reisidel Tallinn—Riia—Roomassaare—Tallinn peab tuusik olema regist
reeritud elukohajärgses Siseasjade Osakonnas, loa saamiseks sissesõiduks 
ENSV Kingissepa rajooni. Ilma siseasjade osakonna loata (tempel tuusikul) 
õn tuusik kehtetu.

Laeva sisekorraeeskirjade rikkumise või juhtkonna korralduste mitte
täitmise eest õn kaptenil õigus lähimas sadamas reisija laevalt kõrvaldada 
tuusiku hinda tagastamata.

TOITLUSTAMINE

I vahetus: reisijad kajutitest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 24, 39.
II vahetus: reisijad kajutitest 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 29.
III vahetus: reisijad kajutitest 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
Restoran ja baar avatud kl. 21.00—02.00 (sadamas seisuaegadel kl. 22.00—

02.00). Baer avatud kä söögiaegadel.
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MEIE AADRESS: 200019 Tallinn, Kloostri tee 8, tuba 9,

telefon 239-087. ENSV Vetelpäästeühingu 
Keskkomitee.

VASTUVÕTU AJAD: esmaspäev kl. 09.00—15.00 
teisipäev kl. 09.00—11.00 
neljapäev kl. 13.00—16.00 
reede kl. 09.00—15.00 
kolmapäeval vastuvõttu ei toimu.

Центральный комитет ОСВОДа Эстонской ССР
Теплоход «Лайне». Рекламный проспект на эстонском я тыке
Kujundus ja lotod Т. Krass.
Tell. 669. Tir. 6000. MB-04209 Trükikoda «Oktoober». 1985. Tasuta.


