
SANASEPPOJEN KESÄPÄIVÄT 29.–31.7.2022
HOTELLI KORPILAMPI, ESPOO

PAKETTIHINNAT 2 VRK

2 hengen huoneessa 200 € / hlö

1 hengen huoneessa 258 € / hlö

PÄIVÄKÄVIJÄT

Lauantain puolipäiväpaketti 34 €

(sisältää lounaan)

Päivällinen pe ja la 28 € / kerta

Tapahtumassa otettuja kuvia ja videoita voidaan käyttää Sanaristikkoseura Sanasepot ry:n toiminnasta kertomiseen eri medioissa. Materiaalin julkaisussa noudatetaan lakeja
ja hyviä tapoja. Jos et halua esiintyä kuvissa/kuviasi julkaistavan, ilmoitathan siitä viipymättä tilaisuuden järjestäjille ja mahdollisuuksien mukaan myös suoraan kuvaajille.

OHJELMA

SAAPUMISOHJEET

PERJANTAI 29.7.

LAUANTAI 30.7.

SUNNUNTAI 31.7.

15.00 – Majoittuminen

17.00 Kesäpäivien avaus

18.00

19.30 – Vapaata ohjelmaa, tietovisoja, musiikkia,

pelejä yms. Hotellin baari auki klo 01.30 asti.

7.30 – 10.30 Aamiainen

10.00 Hallituksen kokous

10.00

12.00 Yhteiskuva

12.30 Lounas

14.00 Kimpparatkonta

16.30 Vapaata ohjelmaa, mahdollisuus kiertää

Korpilampi ympäri kävellen yms.

18.00

19.00 – Vapaata ohjelmaa, tietovisoja, ratkontaa,

lautapelejä ym. Hotellin baari auki klo 01.30 asti.

10.00 Kesäpäivien päätöstilaisuus, kokoustila

käytettävissä klo 11 asti.

Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä.

Yleiset saunavuorot joka päivä klo 15–22; 12-metrinen uima-

allas, poreamme ja mahdollisuus uintiin Korpilammessa. Sää-

varauksella lentopallokenttä, katukoris, mölkky, petankki ym.

– 21.00 Päivällisbuffet

lauta-

– 11.00

– Vapaata ohjelmaa, tietovisoja yms.

– 16.00

– 21.00 Päivällisbuffet

7.30 – 10.30 Aamiainen

Omalla autolla

Julkisella liikenteellä

pohjoisesta Tampereen suunnasta:

Lännestä:

Idästä/etelästä:

P-juna

aja tietä E12,

poistu liittymästä 11 suuntaan Loppi/Klaukkala ja käänny rampin

päästä oikealle tielle 132. Käänny vasemmalle tielle 1324/Lahnuksen-

tie. Seuraa Hotelli Korpilammen viittoja ja käänny vasemmalle Korpi-

lammentielle. aja tietä 2, käänny vasemmalle tielle 120,

vanha Porintie, käänny vasemmalle tielle 1324/Lahnuksentie, seuraa

Hotelli Korpilammen viittoja ja käänny oikealle Korpilammentielle.

aja pohjoiseen tietä 120, käänny oikealle tielle

1324/Lahnuksentie, Seuraa hotelli Korpilammen viittoja ja käänny

oikealle Korpilammentielle.

Vantaankosken asemalle. Junalta

ILMOITTAUDU 10.7. MENNESSÄ

Mieluiten sähköpostilla tai puhelimitse klo
12.00 jälkeen 040 505 5646.

Email  riitta.rustari@ristikkoakatemia.fi
Puhelin 040 505 5646

Ilmoitathan myös erikoisruokavaliosi!

tarvitsee kyydin hotellille. Ilmoita kyytitarpeesta ilmoittautuessasi tai viimeistään 16.7. suoraan elina.sanasepot@gmail.com tai

045 634 7430.

Kesällä ei suoraa yhden bussin yhteyttä Helsingin

keskustasta ole, mutta vaihdolla pääsee 150 metrin päähän hotellilta. Näitä vaihdolla varustettuja yhteyksiä on kuitenkin niin

monta vaihtoehtoa, ettei niiden luetteleminen tässä onnistu. Yhteydet löytyvät HSL:n reittioppaasta laittamalla lähtöpaikaksi

Elielinaukion ja määränpääksi Hotelli Korpilammen.

Hotellin lähelle pääsee Helsingin rautatieaseman Elielinaukiolta.bussilla

Mahdollista on myös matkustaa junalla Leppävaaran asemalle, josta pääsee

ilman vaihtoa suoralla bussiyhteydellä hotellille.


