
Suomen Neonataalihoitajat ry järjestää opintomatkan 
Berniin, Sveitsiin syyskuussa 2018. Tutustumme Bernin 
yliopistollisen sairaalan vastasyntyneiden 
tehohoitoyksikköön. Matkan tarkoituksena on 
tutustua sveitsiläisen hoitotyön kulttuuriin sekä 
herättää mielenkiintoista keskustelua 
vastasyntyneiden tehohoidosta Suomessa ja muualla.  
  
 

 
Ryhmän koko: 8 - 16, yhtenäisin matkajärjestelyin 
  
Lentoaikataulu (Finnair)   

18.9.2018        AY1511        Helsinki – Zürich         7.55 - 9.40 
20.9.2018        AY1512          Zürich – Helsinki        19.10 – 22.50 
 

Hotelli: Hotel Waldhorn  
Bernissä sijaitseva Hotel Waldhorn on 10 minuutin kävelymatkan tai 
lyhyen raitiovaunumatkan päässä kaupungin keskustasta ja BEA 
Exposta. Se tarjoaa ilmaisen Wi-Fi:n ja maanalaisen autotallin. Kaikki 
Waldhornin huoneet ovat savuttomia, ja niissä on oma kylpyhuone. 
Asiakkaat voivat käyttää bisnesnurkkauksen lasertulostinta ilmaiseksi. 
Vieraat voivat käyttää maksutta Bernin julkisia liikennevälineitä. 
Hotelli on juuri remontoitu ja huoneet sekä yleiset tilat ovat uusia. 
Hotelli sijaitsee rauhallisella alueella. Henkilökunta on ystävällistä ja 
auttavaista. Hotelli tarjoilee runsaan aamupalan.  
Huoneen mukavuudet: puhelin, tallelokero myös kannettavalle tietokoneelle, taulu-tv, lämmitys, 
vaatekaappi, hiustenkuivaaja, WC, kylpyhuone. 
 
Matkan hinta 2-hengen huoneessa on SNH jäsenelle 390€/hlö ja Ei-jäsenille 500€/hlö. Hinnat 
perustuvat 7.5.2018 voimassa oleviin hinnastoihin ja Suomen Neonataalihoitajat ry 
jäsenhintaan.  

 
Hintoihin sisältyy:  

- lennot turistiluokassa  
- lentokenttämaksut ja arvolisävero 
- 2 yön majoitus valitussa huonetyypissä 
- hotelliaamiainen 
- julkisen liikenteen kortti 

 

Lisäpalvelut  
Junamatka Zürich - Bern - Zürich on omakustanteinen.           
       
 

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 
30.6.2018 mennessä kirjallisena 

 



 
Suomen Neonataalihoitajat ry varaa oikeuden muuttaa 
matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin 
valuuttakurssimuutosten, heistä riippumattomien kuljetus-
kustannusten muutosten sekä uusien ja muuttuneiden 
verojen ja maksujen perusteella. 
 

Matkavakuutus ja nimenmuutokset             
Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, 
jonka hän katsoo tarvitsevansa mm. mahdollisten 
peruutuskulujen kattamiseksi tai matkalla sairastumisen varalta. Suosittelemme 
matkavakuutuksen tekemistä hyvissä ajoin. Lentoyhtiö vaatii lähtijöiden nimet viimeistään 2 
viikkoa ennen lähtöä, joten siihen mennessä nimenmuutokset ovat mahdollisia.    
 

Suomen Neonataalihoitajat ry huomauttaa, että liput luovutetaan lähtöpäivänä. Matkanjohtaja 
jakaa liput osallistuneille lentokentällä. Lippuja ei postiteta. 

  
webosoitteita:  https://www.waldhorn.ch/en/ 
https://www.gesundheit.bfh.ch/en/research/midwifery/projects/transition_to_home.html  
 
******************************************************************************** 

 

Ilmoittautuminen Suomen Neonataalihoitajat ry tutustumismatkalle Berniin 
 

 

Nimi: 
Osoite: 
Puh numero: 
Työpaikka: 
  
Sähköpostiosoite: 
 _____Olen SNH jäsen ja maksan 390 € 
______En ole SNH jäsen ja maksan 500 € 
  
Ilmoittautuminen vain kirjallisesti! Ehdot ylhäällä. 
Lähetä kuponki 30.6.2018 mennessä SNH sihteeri, Anna Vesanto, Piettasenkatu 37 B 6, 33580 
Tampere. Saat sähköpostia 15.7.2018 mennessä, jolloin kuulet tarkempia tietoja opintomatkasta. 
  

SNH:n hallituksen sihteeri 
Anna Vesanto 
 
M: +358 40 702 6884 
E: anna.vesanto@gmail.com 
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