Leikkaa irti

Majoitus 30. – 31.7.2016 Hotelli Arthurissa
Sukuseura on varannut hotellista ajalle 30.-31.7.2016 seuraavat huoneet:
- huone yhdelle hintaan 75 €/yö, varattuna 10 kpl
- huone kahdelle hintaan 80 €/yö, varattuna 20 kpl
- tilava Superior-luokan huone, varattuna 15 kpl
- kahdelle hintaan 95 €/yö
- kahdelle aikuiselle ja yhdelle lapselle avattavalla vuodesohvalla 105€/yö
- kahdelle aikuiselle ja kahdelle lapselle avattavalla vuodesohvalla 115€/yö
Hintoihin sisältyy aamiainen, langaton internetyhteys sekä arvonlisäverot
Hinnat ovat voimassa myös edeltävän ja seuraavan yön saatavuudesta riippuen
Hotellissa on myös huoneisto 5:lle hengelle sekä 3- ja 4-hengen huoneita, tarjousta
voi kysellä myös näistä huoneista http://www.hotelarthur.fi/hotelli/huoneet
Varaukset voidaan tehdä suoraan hotellista puhelimitse 09-173441 tai sähköpostitse
vastaanotto@hotelarthur.fi varauskoodilla Kauppisten sukuseura (ref 819562).

Kauppisten sukuseuran

60 -vuotisjuhlakokous
ja sukutapaaminen
30. – 31. 7. 2016

Helsingissä Hotelli Arthurissa, Vuorikatu 19

Jokainen huolehtii itse huonevarauksestaan ja sen maksusta hotellissa.
Varaamattomat huoneet vapautuvat hotellin vapaaseen myyntiin 31.5.2016 jälkeen

Maksut
osanottomaksu 20 €/hlö, ei peritä alle 18-vuotiailta
alle 4-vuotiaille ruokailut ilmaisia
lauantain lounas 11,90 €, noutopöytä
kulttuurikierros 55 €/hlö, - sisältää matkan/kuljettajan, opastukset, sisäänpääsymaksut kohteisiin, kahvitarjoilun Lottamuseossa
- lauantain päivällinen 17 €/hlö
- sunnuntain kirkkokyyti ja kiertoajelu 15 €/hlö
- sunnuntain päivällinen 18 €/hlö
-

Maksut tulee suorittaa Kauppisten sukuseuran tilille
(IBAN) FI53 1047 3000 0264 16 (BIC) NDEAFIHH
Varaukset tulevat voimaan kun ne on maksettu sukuseuran tilille

www.kauppistensukuseura.net

Leikkaa irti

Sukutapaamisen yleisohjelma
30.–31. 7. 2016
Lauantai 30.7.
klo 10.00 -12.00 Ilmoittautuminen ja vastaanotto Hotelli Arthurin juhlasalin
aulassa, samoin tuotemyynti
Ilmoittautuneet ja varauksensa maksaneet saavat varausliput ja nimilaput
Puheenjohtajat toivottavat tervetulleiksi
klo 12.00 -13.00 Lounas Hotelli Arthurin ravintolassa -noutopöytä
klo 13.00 – 17.20 Kulttuurikierros Tuusulanjärven rantatielle
Bussi lähtee Hotelli Arthurista klo 13 mukana alueopas,
bussiin mahtuu 49 henkilöä, otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
Vierailukohteet:
- Jean Sibeliuksen Ainola klo 13.45-14.45 -kohdeopas
- Pekka Halosen Halosenniemi klo 14.50-15.50 -näyttely
- Lottamuseo klo 16.00-16.45, kahvitarjoilu, näyttely
- bussi saapuu Hotelli Arthuriin klo 17.20

klo 18.00-23.00 Päivällinen ja iltamat juhlasalissa

Päivällinen klo 19.00 – 20.00
-

musiikkia ja puheenvuoroja
tietovisa joukkuekisana
yhteislaulua; maakuntalaulut Karjala – Savo – Keski-Suomi
vuosikymmenten kavalkadi
tanssia ja karaoke

Tilaisuus päättyy klo 23.00

Sunnuntai 31.7.
klo 9.30 Bussi lähtee tuomiokirkolle jumalanpalvelukseen
klo 10.00 Jumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa
klo 11.15 Kiertoajelu kantakaupungissa, käynti Hietaniemen hautausmaalla
klo 13.00-14.00 Päivällinen hotellin ravintolassa -noutopöytä
klo 14.00-16.00 Juhlasalissa
- Puhe: Kaisa Kauppinen, VTT, dosentti
- Sukukokous
- Kakkukahvit kokousaulassa

Ohjelma alkaa klo 18.15
- juontaa Reijo Poropudas ”Ainoa mikä on pysyvää on juuret”
- tervehdykset: pj. Asko Kauppinen, Sakari Kauppinen
- sukututkija Pekka Kauppinen: Kauppiset/ ortodoksit
”Tytötkin tilojen omistajiksi”

Huom!
Kulttuurikierrokselle ja kirkko- /kiertoajelulle varaudutaan lisäbusseihin/
maksujen palautukseen osallistujamääriin perustuen sekä kohteitten 		
vastaanoton mahdollisuuksiin kulttuurikierrokselle.

