Program för SNF:s årsmöte i Åbo 12 – 13 maj 2018
Lördag 12 maj
09:45 Samling vid Hotell Radisson Blu Marina Palace, Slottsgatan 32
10:30 Visning av Mynt- och medaljkabinettet samt utst. ”Maktspel – reformationen i Finland” på Åbo slott
12:30 Lunch på Åbo slott, Södra salen
14:00 Visning av auktionsmaterialet, Åbo slott, Bryggmansalen
15:30 Auktion, Åbo slott, Bryggmansalen
18:00 SNF:s Årsmöte, Åbo slott, Bryggmansalen
20:00 Gemensam middag, Åbo slott, Herrekällaren
Söndag 13 maj
09:15 Samling vid Hotell Radisson Blu Marina Palace, Slottsgatan 32
10.00 Guidad visning av Klosterbackens hantverksmuseum
(10.00 Möte mellan styrelserna för Numismatiska Föreningen i Finland och Svenska Numismatiska
Föreningen, Åbo slott, Bryggmansalen)
12:00 Lunch på Åbo slott, Södra salen
13.30 Visning av president Mauno Koivistos utmärkelsetecken, Åbo slott
14.30 Årsmötet avslutas. Efter det officiella programmet finns det möjlighet att besöka Åbo slotts övriga
utställningar på egen hand.
Måltider
Lördagens lunch består av buffé inkl. måltidsdryck isvatten och svagdricka samt kaffe/te till en kostnad
av 15,90 € (167 SEK) per person. I lunchbuffén ingår fyra olika sallader, bröd och bredbart pålägg, två
varma rätter med tillbehör samt kaffe med liten godbit.
Middagen på lördagskvällen består av Medeltida gästabud i Herrekällaren. Rökt lax à la Åbo slott,
halstrad strömming, bondost, ägg, skogssvampsallad, rökt sidfläsk, bagarens brödknyten, Slottets korv,
rostade tupplår, honungsbakade rotfrukter samt lingondessert. Måltidsdryck svagdricka och isvatten ingår.
Allt till en kostnad av 59,90 € (629 SEK) per person. Dryck efter önskemål beställs på plats och betalas
separat.
Söndagens lunch består av buffé inkl. måltidsdryck isvatten och svagdricka samt kaffe/te till en kostnad
av 15,90 € (167 SEK) per person. I lunchbuffén ingår fyra olika sallader, bröd och bredbart pålägg, två
varma rätter med tillbehör samt kaffe med liten godbit.
Meddela gärna önskemål om specialkost.
Hotell
Hotell Radisson Blu Marina Palace, Slottsgatan 32, 20100 ÅBO. 118 EUR/Standard enkelrum / dygn,
128 EUR/Standard dubbelrum / dygn. Priserna inkluderar frukost och bastu. Rummen bokas direkt från
centralförsäljningen, tel. +358 20 123 46 00 eller e-post reservations.finland@radissonblu.com. Vänligen
använd ”SNF årsmöte" som reserveringskod.
Hotell Cumulus City, Eriksgatan 28-30, 20100 ÅBO. 74 EUR / Standard enkelrum / dygn, 86 EUR /
Standard dubbelrum / dygn. Priserna inkluderar frukost och bastu. Bokning kan göras per telefon +358 20
055 055 eller e-post my.reservation@restelhotels.fi. Vänligen använd ”SNFMOTE” som reserveringskod.
Bokningen till hotellen ska göras senast 2018-04-20 (efter det kan rum bokas endast i mån av plats och till
normalpris). Ifall man önskar dröja lite längre i Åbo erbjuder båda hotellen fredag-lördag natt och/eller
söndag-måndag natt till samma pris/natt som ovan. Ska också bokas senast 2018-04-20.
Förslag resa Stockholm-Åbo
Ta färjan Amorella som går från Stadsgården Stockholm fredagen 2018-05-11 kl. 20.00 och ankommer till
Åbo lördagen 2018-05-12 kl. 07.35. Avgång från Åbo är söndagen 2018-05-13 kl. 20.55 med Viking Grace.
Ankomst till Stockholm är måndagen 2018-05-14 kl. 06.30. Bokning kan göras på telefon 08-4524040,
Viking Line.
Anmälan
Anmälan till måltiderna, som är bindande, sker till Roger Lind, e-post: sigge@live.se. Därefter betalas
avgiften för de måltider som valts till SNF:s PlusGiro 15 00 07 – 3. Detta måste vara gjort senast den 24
april 2018.

