KUTSU
Suomen Huuliharpistien vuoden 2019 huuliharppu-festivaalit:
1. Aika

14 – 16.06.2019 Kylpylähotelli Kuntoranta Varkaus (päätapahtuma)

2.. Ohjelma
Perjantaina Iltapäivällä14.06. on yhteissoittoa Kuntorannassa..
Lauantaina 15.06. siirtyminen Taulumäen torille ( bussikuljetus, jos on tarvetta ? )
missä soittajat esiintyvät vuoroitellen klo 10:00 alkaen. Torilla on esiintymiskatos.
Soittoesitysten jälkeen siirtyminen ( bussilla ? ) Mekaanisen Musiikin Museolle.
Mekaanisen Musiikin Museo on todella näkemisen ja kuulemisen arvoinen. Esityksen
kesto on noin 1 tunti.
Esityksen jälkeen kuljetus ( bussilla ? ) Kuntorantaan, jossa mahdollisuus ruokailuun.
Ruokailun jälkeen soittoa Kuntorannan sisätiloissa, sään salliessa myös ulkona. Illalla
huuliharpistien tahdittamat tanssit Kuntorannassa.
Varkauden Huuliharppuyhtye toimittaa esiintymispaikoille torille ja Kuntorantaan
vahvistinlaitteiston + 7 mikrofonia, joista kaksi on langattomia.
3. Kustannukset
Pääsääntöisesti kaikki vieraat maksavat jokainen itse matka-, majoitus- ja
ruokailukustannukset. Anomme Varkauden Kaupungilta avustusta kaupungin 90vuotisjuhlarahoista mm.
1. Bussikuljetukset
2. Pääsymaksut Mekaanisen Musiikin Museoon á 14,- €
Tiedusteluihin (mm. soittovuorot, pysäköinti torilla…) vastaa Raimo Malkki
raimomalkki81@gmail.com tai puh. 040-5857915
Festariterveisin

Raimo Malkki

Majoitus:

Kylpylähotelli Kuntoranta Varkaus.
AJANKOHTA 1.6.2019 tai 15.6.2019 (lauantai päätapahtuma)

HUONEET 1 vrk, aamiaismajoituksella (la-su) 1hh 75,00 € (86,00) 2hh / hlö 50,00 € (59,50)
Perhehuone 2+2, lapset 4-17v. 125,00 €
2 vrk, aamiaismajoituksella (pe-su) 1hh 140,00 € (172,00) 2hh / hlö 80,00 € (119,00)
Perhehuone 2+2, lapset 4-17v. 230,00 € (250,00)
Mökkimajoitus muutoin samoilla hinnoilla, mutta petauslisät 10,00 €/hlö lisäksi.
Hinnat sisältävät aamiaiset noutopöydistä, kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön aukioloaikoina
sekä peli- ja leikkihuoneiden käytön.
LEIRIYTYMISHINNAT Matkailuajoneuvo 1 vrk 14,00 €/ajoneuvo Matkailuajoneuvo 2 vrk 24,00
€/ajoneuvo
Sähkö 6,00 €/vrk tai 0,40 €/kWh, mittari
Henkilömaksu/vrk 6,00 €/aikuinen
00-18.00 tai leirintäalueen huoltotilojen käytön
(keittiö, suihkut, wc)
KOKOUSTILAT Eevansali tai Toimintasali, lauantai-iltapäivänä, ei veloitusta
(normaalisti 200,00 – 60,00 €/päivä)

ajankohtaa)
RUOKAILUT TALON NOUTOPÖYDÄSTÄ JA KAHVITUKSET
Lounas klo 11.30 – 13.00, etukäteen varattuna 10,00 €/aikuinen (12,00 normaalisti)
Päivällinen klo 16.30 – 18.00, etukäteen varattuna 12,00 €/aikuinen
(14,00 normaalisti)
Ilman ennakkovarausta ruokailut +2,00 €/hlö/kerta.
Noutopöytäruokailuihin saatavilla aikaistusta tai jatkoaikaa n. 1 tunti. Asiasta sovittava hyvissä
ajoin (n. 3 viikkoa) etukäteen.
Kahvi/tee/mehu ja suolainen kahvileipä ravintolassa 6,10 €/aikuinen
Kahvi/tee/mehu ja makea kahvileipä ravintolassa 4,50 €/aikuinen
Yllä mainitut kahvihinnat ryhmän omaan tervetulokahvitukseen. Kahvien kattaus kokoustilaan
+2,00 €/hlö/kerta.
Baari/Kahviosta saatavilla kahvia/teetä, virvokkeita ja alkoholijuomia (A-oikeudet). Hinnat
hinnaston mukaan.
HOIDOT Hemmotteluhoitoja ja kylpyjä, hinnat voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto
2019 liitteenä.
Varausten yhteydessä käyttäkää varauskoodia ”Haitaristit 2019”.
Kukin varaa ja maksaa majoituksensa sekä ruokailunsa itse.
Ystävällisin terveisin,
Tuija Rahikainen
myyntisihteeri
Puh. 017 560 1403
S-posti. tuija.rahikainen@kuntoranta.fi
LIITE Kuntorannan varaus- ja peruutusehdot, ryhmät ja tilaisuudet
Hoitohinnasto 2019
Hinnasto/kartta 2019
Kuntoranta –

