
Hyvät Lapin K-seniorikerhon jäsenet, hyvät Ystävät!  12.1.2020 

 

Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2020  
 

Tässä tietoa kevään/kesän/syksyn tapahtumista. Tiedotamme lisää myöhemmin sekä 
kerromme kevätkokouksessa lisää!  
 

Kevät- ja tilikokous pidetään torstaina 12.3.2020 klo 12.00- alkaen 
 

Lähteentien Pirtillä, Lähteentie 1, 96400 Rovaniemi 
 

 aloitamme tilaisuuden klo 12.00  
 

 Keskon aluejohtaja Jari Saarinen kertoo ajankohtaiset K-ryhmän uutiset  
 

 lounas klo 13.00- (kerho tarjoaa) 
 

 Tilinpäätös- ja kevätkokous 
 

Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään maanantaina 2.3.2020  
 

Kaikki Ilmoittautumiset; 
          Eija puh. 0400-693578 tai sähköposti; karppiseija@gmail.com 

 tai Aila puh 040-7213620 tai s-posti  immonen.am@gmail.com 

 

KANNATUSMAKSU 2020 on 20 euroa / henkilö  
 

Poikkeus; Kunniajäsenet ovat vapaita kannatusmaksusta. 
Kunniajäseneksi tulee henkilö, joka täyttää tämän vuoden aikana 80 vuotta.   
 

Kerhon tilinumero kaikkia kerhon maksuja varten on 
 OP  FI02 5641 0820 0841 88 
 
Kannatusmaksu on maksettava maaliskuun loppuun mennessä (31.3.2020) 

 

Kerho tekee Hurtigruten risteilymatkan toukokuussa (24.-27.5.2020) . 
 

Matkustamme sunnuntaina 24.5.2020 Niemelän bussilla Rovaniemeltä kirkkoniemeen, 
jossa yövytään hotellissa.  
Seuraavana päivänä, maanantaina 25.5. siirrytään laivalle, jossa yövytään yksi yö.  
Laivassa matkustetaan kaksi päivää. Toisen laivapäivän, tiistai 26.5., jälkeen yövytään 
Tromssassa hotellissa kolmas yö.  
Viimeisenä päivänä, keskiviikkona 27.5. matkustetaan bussilla Tromssasta Rovaniemelle. 
 
Matkan hinta 595 euroa/henkilö, sisältää puolihoidon.  Ennakkomaksu (150 euroa/henkilö) 
heti ilmoittautumisen jälkeen.  
Loppumaksu tulee maksaa viimeistään 31.3.2020.   
 
Tromssassa on mahdollisuus osallistua Jäämeri-Katedraalissa yökonserttiin eri maksusta, 
n  80 euroa. Kerro, jos haluat osallistua, kun ilmoittaudut! 

mailto:karppiseija@gmail.com
mailto:immonen.am@gmail.com


 
 

Kerho tekee matkan Portugaliin syksyllä (26.9.-3.10.2020) 
 
Matkalle mahtuu vielä, saimme muutaman lisäpaikan 
ilmoittaudu Eijalle tai Ailalle 
 
Matkakohde: Albufeira, Olhos de Água 
Majoitus: Hotelli Porto Bay Falesia 
 
lisätietoa hotellista löytyy; 
https://www.portobay.com/en/hotels/algarve-hotels/portobay-falesia/location/ 
 
Huonetyyppi: Kahden hengen huone, parveke 
Ateriat: Puolihoito 
Matkan kesto: 7 yötä 
Kesto: 26.09.-03.10.2020 
 
Matkan hinta 1129 euroa/henkilö 

 ennakko maksu 200 euroa 31.1.2020 mennessä, loput  17.8.2020 

 
hinta sisältää puolihoidon, lentokenttäkuljetukset, yhden matkalaukun ruumaan hengeltä. 
Hotellin osoite; Quinta do Milharó, Olhos de Água, 8200-591 Albufeira, Portugali 
  
  

Suora lento Rovaniemeltä; 
26-09-2020 Rovaniemi 11:00  Faro 14:50   ENT679 Enter Air 
03-10-2020 Faro 15:15   Rovaniemi 23:05  ENT680 Enter AirFaron 

lentoasemalta on matkaa hotellille n. 37 km. 

Hotelli sijaitsee Olhos de Águan kylässä, vajaan kymmenen kilometrin päässä Albufeiran 

keskustasta. Lähistöllä golfkenttiä. Lähiympäristössä on muita hotelleja, ei 

läpikulkuliikennettä. Hotellilta laskeutuu tie alas rannalle kylän pieneen keskustaan, n 800 

m, jossa on ravintoloita, baareja ja kauppoja. Hiekkarannalle voi laskeutua suoraan hotellin 

puutarhasta noin 140 askelmaa, tietä pitkin matkaa kertyy noin puoli kilometriä. 

Lentokenttäbussi pääsee noin 50 metrin päähän hotellista (ei matkalaukkukuljetusta). 

Vastaanoton yhteydessä on TV-tila ja aulabaari, jossa on iltaisin elävän musiikin esityksiä. 

Internetpiste, maksuton WiFi, huoneissa WIFI maksullinen, huone- ja pesulapalvelu. 

Buffetravintola ja à la carte -ravintola; illalliselle siisti lomapukeutuminen. Kokoustilat. Spa-

osastolla erilaisia Wellness- ja kauneushoitoja. Span yhteydessä on kuntosali, sauna, 

höyrysauna ja sisäuima-allas. Isossa vehreässä puutarhassa on aikuisten uima-allas, 

erillinen lastenallas, aurinkotuolit ja -varjot; allaspyyhkeet. Altaan vierellä baari, jossa 

tarjoillaan myös välipaloja ja kevyitä lounasannoksia.   

Ruoka & juoma 

Puolihoito: aamiainen ja illallinen. Illallinen ei sisällä ruokajuomia. 

tietoja ja kuvia Kerhomme toiminnasta: 

https://k-seniorikerhot.fi/lappi/ 


