Muistojen bulevardi johdattaa meidät
Kaunialaan sotiemme veteraanien luo.
Pappa mopoilijat kokoontuvat sairaalan
pihalla 26. toukokuuta 2017 klo 13 alkaen.

Lisätietoja:
Veli-Matti Erkkilä 050-4582534
Hannu Rissanen 040-5371180
Onni Koponen
050-5915932

Kauniala 2017 majoitus:
Hotelli Korpilampi
Korpilammentie 5
02970 Espoo
Puh. 09 613 8411
myynti@korpilampi.fi
25.-27.5.2017 ( 2 yötä. sisältäen perjantain illanvieton ja illallisen 26.5 )
- yhden hengen huone
174€
- kahden hengen huone
112€ / henkilö
25.-26.2017 (1 yö)
- yhden hengen huone
82 €
- kahden hengen huone
51 € / henkilö
26.-27.5.2017 ( 1 yö, sisältäen perjantain illanvieton ja illallisen 26.5 )
- yhden hengen huone
122€
- kahden hengen huone
81€ / henkilö
Huonevaraukset hotellista puhelimitse 09-6138 411 tai sähköpostilla
myynti@korpilampi.fi
Kahden hengen huonetta varattaessa ilmoita myös huonekaverin nimi.
Huone ”kiintiö” on varattuna 11.5.2017 asti ja tarjouksen saa koodilla
”Kauniala 2017”
Huonehintaan sisältyy buffetaamiainen, sauna- ja allasosasto yleisinä aikoina.
25.5 torstaina. A la Carte illallinen omaan laskuun ja vapaata ilkamointia,
aulabaari auki 10.00-02.00
26.5 perjantaina. Ajojen jälkeen tilaussauna varattuna klo. 16.00-18.30
Saunajuomat aulabaarista ja pyyhkeet huoneesta mukaan.
Uikkarit mukaan, uinti mahdollista altaassa ja lammessa.
Perjantain illanvietto ja illallinen.
Buffet on tarjolla klo. 19.00 alkaen iltaravintolassa ja sen voi myös nauttia
terassilla lammenrannalla. ( iltaravintola on auki myös muille vieraille ).
Mopo-Baari palvelee janoisia mopoilijoita!!!

Kauniala 2017
Majoituspaikkana on tällä kertaa Hotelli Korpilampi, Korpilammentie 5.
Sieltä lähdetään ajamaan kohti Kaunialaa perjantaina 26.5.2017
n. klo 12. Toivottavasti mahdollisimman moni voi osallistua yhteislähtöön.
Emme siis mene Kauppatorille eikä meillä todennäköisesti ole
poliisisaattuetta, joten ajokkien on syytä olla rekisterissä ja liikennevakuutus
voimassa.
Kaunialassa on klo 13 Finnairin lentävän henkilökunnan tarjoama
rosvopaisti+kahvit.
15 vuoden aikana mopotapahtumiemme tuotto on yhteensä n. 585 000
euroa, jotka on lyhentämättöminä luovutettu sotiemme veteraanien
virkistystoimintaan eri puolille Suomea sekä myös Viron Suomi pojille.
Jos tänä vuonna esim. 150 ajajaa hankkii kukin 100 € , saamme tuon
maagisen 600 000 euron rajan rikki. Siispä kaikki etsimään sponsoreita
ajamaan tai ostamaan mainostilaa mopoista!

Hannu Rissanen, sihteeri Hallan Papat, ry 184129
ake.rissanen@dnainternet.net
040-5371180

