
     

Kymi-Vuoksen latualueen Kesäpäivät 5.8. – 7.8.2016

Paikka:  

Paikka on Imatran Invalidit ry:n Kesäkoti Hakala                                                             
Os.Hakalantie 10, 55800 Imatra                                                       
(http://www.kesakotihakala.net/). 

Kymi-Vuoksen latualueen järjestämille Kesäpäiville ovat tervetulleita kaikki Suomen Ladun jäsenet.

Varauksia otetaan vastaan alkaen 1.5.2016 ja jatkuen 24.7.2016 saakka.

Majoitus alueella:

 Asuntovaunupaikka, 5 kpl, 10 € / vrk

 Telttapaikka, 5 € / vrk 

 Päärakennuksen alakerrassa 1  kpl; viiden hengen huone 55 € / vrk

 Päärakennuksen alakerrassa 1 kpl;  2hh 40 € / vrk

 Päärakennuksen alakerassa 1 kpl; 1hh 35 € /vrk

 Mökkejä 5 kpl; 4 hengelle 50 € / vrk

 Punainen jalasmökki, 1 vuodepaikka ja varavuode, 35 € / vrk

 Talonmiehen asunto, jossa on kaksi vuodetta ja vuodesohva ja keittomahdollisuus 80 € / vrk.

 Rantamökki, 3 - 5 hlö, pienoiskeittiö+kaivovesi (kylmä/lämmin)+takka+tv+puulämmitteinen 
sauna (saunaan järvivesi), 100 € / vrk

 aamiainen 6 €, Keitto tai kiusaus, 8 euroa. 

 Leiripassi 5€, sisältyy kesäpäivien maksuttomat tapahtumat. 

 SAUNA, käytettävissä koko Kesäpäivien ajan hintaan 2 € / saunoja / kerta. 

Lisätietoja ja varaukset → Kesäpäivät  Tuulalle tai Henrille.
- Tuula Rahkonen puh. 0400 997 055, jahvapahva(a)gmail.com
- Henri Kekkonen puh. 040 8405493, kymivuoksi.latualue(a)gmail.com 

Ilmoittautumisen yhteydessä tee varaus maksullisiin tapahtumiin ja ruokailuihin. Kts. Ohjelma.

Kesäpäivien pyöräily viesti:

Lähtö: Iitistä, Kouvolan kautta Kotka, Virolahti Lappeenranta. Perillä Kesäpäivien Imatralla  pe 5.8 n. 
Klo 16. Lisätietoa: Henri Kekkonen

     

   

http://www.kesakotihakala.net/
http://gmail.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgmail.com%2F&h=2AQELmmQ4&enc=AZOcqnKpGXbMgYfQ5V6O7q0O0Lq9vXIyNSsxlBaDLIZtaTrtwt3ZkypSqWX_onI86hk&s=1


     

Kesäpäivillä tapahtuu :

PE 05.08   

 klo 15.00 → Ilmoittautuminen ja leiripassin lunastaminen 5€ sekä majoittuminen alkaa. 

Sisältää museoiden sisäänpääsyt.  (Jokainen saapuu omaan tahtiinsa)

 klo 16.00 Pyöräily viesti KymiVuoksi-Latualue, viesti saapuu kesäpäiville

 Klo 18.00 Iltapala on kello 18. Keitto tai kiusaus, 8 €

 Klo 18.00-21.00 Sauna 

 Klo 21.00 Iltanuotio  

 klo 22.00  Majoitteisiin vetäytyminen

LA 06.08

 klo 6.00 -> Aamutoimet, Aamupala klo 8.00 , 6 €.

 kl 9.15  Pyöräilijä lähtevät rajamuseolle.

 klo 10.00- n.12.30  Vierailu Rajamuseossa. Pyörällä tai autolla

◦ Reitti kulkee Immalan järven rannasta Rautionkylän  kautta Rajamuseolle.

◦ Reitin varrella Kurrosen suutarimuseo, jossa myös vierailllaan.

 klo 14.00 Pyöräretki Pelkolan raja-asemalle 

 Klo 17.00 Päivällinen ; Keitto tai kiusaus, 8 

 Klo 18.00 Pelit: lentopalloa, frisbeegolf, ringu, melontaa yms. alueen tarjoamia toimintoja

 klo 18.30  Taidetie tutustuminen, Taidetien varrella on yli kaksikymmentä taidekohdetta: veistoksia, 
kissoja, runoja, heinäukkoja, valokuvanäyttely, taidenäyttely ja monenlaisia taideteoksia. Taideteoksia ovat tehneet 
ammattitaiteilijat, taideopiskelijat ja kyläläiset. 

 Klo 19.30-22.00 Sauna  ja  iltanuotio.

 klo 23.00  Majoitteisiin vetäytyminen 

SU 07.08

 klo 6.00 -> Aamutoimet, Aamupala klo 8.00 , 6 €.

 klo 10.00 Lastentoimintaa: ( Toimintaan vaikuttaa paikalla olijoiden Ikä)

◦ Metsämörri / Muumien retkeily

◦ Pihapelejä, toimintarata

 Klo 11.00  Kesäpäivien patikointi, läheiselle metsästysmajalle. 

 Klo 14.00 Kesäpäiven  Loppukarkelot, risut/ruusut/tulevaisuus

     

   

http://fi.wikipedia.org/wiki/Frisbeegolf
https://www.raja.fi/rajavartiolaitos/historia_perinteet_ja_museotoiminta/rajamuseo
https://www.raja.fi/rajavartiolaitos/historia_perinteet_ja_museotoiminta/rajamuseo
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