ALUEELLISEN TAPAHTUMAN MAJOITUKSEN, LAUANTAIN LOUNAAN JA
PÄIVÄLLISEN VARAAMINEN
Majoitusvaihtoehdot Santa´s Hotellissa (Kalajoella ja Hiekkasärkillä on muitakin
vaihtoehtoja)
Hotellin päärakennus
138 € / 2hh / vrk (276 € / 2 vrk)
113 € / 1hh / vrk (248 € / 2 vrk)
Huoneistot
158 € / 2hh / vrk (316 € / 2 vrk)
124 € / 1hh / vrk (248 € / 2 vrk)
Huonehinnat sisältävät aamiaisen, langattoman netin, kuntosalin ja uimahallin käytön sekä
ALV:n
Omakustanteinen päivällinen lauantaina klo 18
Buffetmenu yhdellä pääruoalla 38,50 €/hlö (pääruokana uunilohi)
Hintaan sisältyy jäävesi sekä kahvi/tee jälkiruoan yhteydessä.
Lounaan ja päivällisen varaamisessa muista ilmoittaa ruoka-aineallergiat.

ALUEELLISEEN TAPAHTUMAAN ILMOITTAUTUMINEN 19.8.2022 MENNESSÄ
SÄHKÖPOSTILLA oulunreumayhdistys@gmail.com
HUOM!
Ilmoituksessa pyydän seuraavat tiedot:
1

osallistutko perjantaina Kodan seurusteluhetkeen?

2

saavutko paikalle vasta lauantaiaamuna?

3

osallistutko lauantaina aamuvirkistelyyn klo 9.15?

4

osallistutko kokeneen ohjaajan vetämään vesijuoksuun lauantaina klo 9.15?

Seuraavat tiedot sunnuntain aamupäivän ohjelmasta:
5

osallistutko aamuvirkistelyyn klo 9.15?

6

osallistutko aamun vesijuoksuun klo 9.15?

Seuraavat tiedot lauantain iltapäivän omakustanteisiin tapahtumiin osallistumisista:

7

osallistutko opastetulle Kalajoen retkelle klo 14-17?
Lähtö lounaan jälkeen klo 14 hotellin edestä; opasmerkin suorittanut opas
Osallistumismaksu tarkentuu myöhemmin.

8

Osallistutko luentoon Aalto-salissa klo 14; aiheena muuttuva meren ranta,
merikalastus ja hylkeenpyynti
Osallistumismaksu tarkentuu myöhemmin.

HIEKKASÄRKILLÄ RIITTÄÄ KOKEMISTA JA NÄKEMISTÄ
Alla lueteltuihin elämyksiin osallistumisen jokainen varaa itse verkkosivujen kautta. Lisää
vaihtoehtoja: visitkalajoki.fi
SEIKKAILUPUISTO PAKKA avoinna lauantaina 17.9.2022 klo 12.00-18.00.
Köysirataseikkailu yli 130 cm maksaa 28 €/hlö
Köysirataseikkailu 110 cm-130 cm maksaa 22 €/hlö
Kiipeilyhansikkaat 3,50 €/hlö (voi ottaa myös omat pitävät hansikkaat mukaan).
Alennus yli 15 henkilön ryhmille 1 € alennus / lippu
Lisätietoja ja varaukset: www.seikkailupuistopakka.com
KEILAILU

Keilailu 21 € tunti / rata
Hohtokeilailu 26 € tunti / rata
Keilakengät 1,50 €

Lisätietoja ja varaukset: http://sunbowling.fi
PAKOHUONE 2 henkilöä 70 € (per henkilö 35 €)
3 henkilöä 97,50 € (per henkilö 32,50 €)
4 henkilöä 120 € (per henkilö 30 €) jne.
Lisätietoja ja varaukset: www.sandscape.fi

LISÄTIETOJA MAJOITUKSESTA, LAUANTAIN LOUNAASTA JA PÄIVÄLLISESTÄ:
Kalajoen keskusvaraamosta, Laura Kujala, puh. 050 376 5876
LISÄTIETOJA ALUEELLISEN TAPAHTUMAN OHJELMASTA JA JÄRJESTELYISTÄ:
Tapahtumaryhmältä, Pirkko Tuomaala, puh. 050 327 3565

