Suomen Eurasier Kerhon talvipäivät 23.-25.2.2018 Surkeenjärven Matkailutilalla
Tervetuloa kaikki eurasier-koirien ystävät ja rodusta kiinnostuneet viettämään talvista viikonloppua Surkeenjärvelle.
Paikka luo loistavat puitteet koirille ja tarjolla on hyvää ruokaa koiraihmisille ulkoilun lomassa.
Majoitusta on varattuna perjantaista sunnuntaihin, mutta jokainen osallistuja voi tehdä viikonlopun retkestään
mieleisensä. Huoneita on kahdelle hengelle, kolmelle hengelle ja yksi neljän hengenkin huone löytyy. Kaikkiin huoneisiin
mahtuu koirat ja tarvittaessa häkkikin, jos sellaisessa on koiraansa tottunut pitämään. Lähes kaikki huoneet ovat
päärakennuksessa, kahdessa kerroksessa, kuitenkin niin, että yläkerrasta on oma ulospääsy. Rakennuksessa on myös
käytössämme takkahuone ja sauna. Ruokailut ovat myös tässä samassa rakennuksessa.
Pihapiirin toisessa rakennuksessa on kokoustilamme, jonka yhteydessä on kaksi huonetta lisää omalla uloskäynnillä.
Yksi 4 hengen huone ja yksi 2 hengen huone (joka luultavasti annetaan sellaiselle, joka tulee yksin kahden koiran
kanssa).
Lauantaipäivän tärkeimpänä ohjelmana on pitää kerhomme vuosikokous, johon toivomme runsasta
osanottoa. Kokous alkaa klo 15.
Tulit sitten päiväksi tai koko viikonlopuksi, sinulla on mahdollisuus valita itsellesi sopivat ruuat ja kahvit, mutta
tarvitsemme kaikista näistä tiedon ajoissa. Ja tarkoitan todellakin ajoissa, eli 12.2.2018 maanantaihin mennessä, koska
kaikki osallistujat tulevat saamaan henkilökohtaisen laskun, joka on maksettava viikko ennen talvipäiviä.
Jos tulet päiväretkelle omine eväinesi, niin niidenkin nauttiminen onnistuu sisätiloissa, takkahuoneessa.
Viikonlopun hinnasto:
Majoitus
Huonemajoitus pihapiirissä ja mökeillä 30.00 € /hlö/vrk
Ruokailut
Aamupala 5 € /hlö/ateria
Keittolounas 7 € /hlö/ateria
Päiväkahvi 5 € /hlö/ateria
Kotiruokapäivällinen 10 € /hlö/ateria
Iltapala 5 € /hlö/ateria
4-12-vuotiaiden majoitus ja ruokailut -50 %

Viikonlopun ohjelman alustava runko. Jos joku paikalle saapuva eurasier harrastaja haluaa järjestää paikalla olijoille
jonkin ohjelmanumeron, niin annamme siihen mielellämme mahdollisuuden, kaikki otetaan vastaan. Pitää kuitenkin
muistuttaa, että kokouksemme vie lauantaina pahimmillaan kolme tuntia.
Perjantai
saapuminen paikanpäälle
iltapalaa
Öinen yhteislenkki otsalampuin ja merkkivaloin.
Lauantai
9.00 aamiainen
10.00 yhteislenkki metsäteille ja pelloille, yhdessä tai ryhmissä
12.00 ruokailua
Takit niskaan, koirat kainaloon ja retki laavulle jälkkärikahville.
15.00 vuosikokous
17.30 illallinen
koirat iltalenkille otsalampuin ja merkkivaloin
20.00 iltapalaa
Saunomista ja rupattelua takkatulen äärellä.
Sunnuntai
9.00 aamiainen
10.00 yhteislenkki ja jotain hauskaa puuhastelua koiriemme kanssa
12.00 lounas
Jos keli on hieno, niin nautimme vielä Surkeenjärven upeista ulkoilumahdollisuuksista
ottaen vaikka valokuvia koiristamme, jotka nauttivat kaveriseurastaan.
Kotiinlähtö, Näkemiin
Toivotan kaiken kokoiset ja väriset eurasierit tervetulleiksi Talvipäivillemme viettämään talvinen (toivottavasti myös luminen) viikonloppu
Matkailutila Surkeenjärvelle, Surkeenjärventie 170, 41840 Moksi.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen johanna.m.poutanen@kymp.net.

Siis sähköpostitse, kiitos!

