Ilmoittaudu ensi kesän Sukujuhlaan 2.-3.7.2022 Hotelli Gustavelund, Tuusula

Muistathan tehdä majoitusvaraukset hotelliin 15.3.2022 mennessä.
Sukuseuran sopimushinta päättyy 15.3.2022. Esteen sattuessa varauksen peruuttaminen on mahdollista.
Myöhemmin tehdyt varaukset veloitetaan hotellin normaalin hinnan mukaisesti.
Ilmoittautumiset sukujuhlaan on avattu, voit ilmoittautua heti tai viimeistään 30.4.2022 mennessä.
Keräämme tiedot kaikista juhlaan osallistuvista henkilöistä hotellin ohjeen mukaisesti. Ilmoittaudu
sukuseuran julkisilla sivuilla (www.shemeikka.fi), puhelimitse tai lähetä tämä lomake täytettynä sihteerille.
Ilmoittajan nimi*
Sähköpostiosoite, jos on*
Puhelin*
Ilmoita kaikkien osallistujien nimet: aikuiset, lapset (4-12 v.) ja alle 4 vuotiaat.
Aikuiset
Lapset, myös ikä
Osallistumismaksut, sukuseura lähettää laskun sähköpostilla tai postissa.
Jäseniltä perheineen: aikuiset 50,00 € / hlö, lapset 4-12 v. 25,00 € / lapsi.
Ei jäsen: aikuiset 100,00 €, lapset 4-12 v. 50,00 €.
Maksu sisältää hotellin tilavuokrat, tervetulokahvit ja suolaisen kahvileivän sekä herkullisen
illallisen (menu kotisivuilla).
Ilmoita erikoisruokavaliot
Majoitus (hotellivaraukset tehdään itse suoraan Hotelli Gustavelundiin).
Hotelli Gustavelund, vastaanotto, puh. 09-273 751, sähköposti: reception@gustavelund.fi
Mainitse varauksen yhteydessä Shemeikka sukuseura.
− Yövyn Gustavelundissa ja olen tehnyt / teen hotellivarauksen
− En aio yöpyä, tulen vain sukujuhlaan
Yöpymisen hinta:
Majoitushintoihin sisältyy runsas hotelliaamiainen sekä virkistävä aamusauna.
− Kahden hengen huone 119,00 €/yö, lisävuode 35,00 €/yö
− Yhden hengen huone 95,00 €/yö
− Kombi-perhehuone (3+1 lisävuode) 249,00 €/yö

Opastettu kulttuurikierros Tuusulanjärven Taiteilijayhteisöön
su 3.7.2022 klo 10.00 - 14.00 (kesto 4 tuntia)
Bussikierroksen aikana tutustumme Taiteilijayhteisön syntyyn ja elämään.
Vierailemme oppaan johdolla Ainolassa, Aholassa ja Halosenniemessä.
Lopuksi nautitaan kahvit Lottamuseolla.
Hintaan sisältyy opastukset, pääsyliput käyntikohteisiin ja kahvit Lottamuseolla.
Sukuseura maksaa bussikuljetuksen.
Kulttuurikierroksen hinta 53,00 € /hlö, museokortilla 22,00 €, lapset alle 16 v. 25,00 €
− Osallistun kulttuurikierrokseen sunnuntaina.
− Minulla on museokortti
− En osallistu kulttuurikierrokseen.
Ilmoittajan lisäksi kierrokselle osallistuvat (lisää osallistujien nimet):
__________________________________________________________________
Ilmoittaudu 30.4.2022 mennessä nettilomakkeella (www.shemeikka.fi) tai puhelimitse
− sihteeri Maija Shemeikka, Puronsuuntie 4, 02880 Veikkola, p. 040 040 7850
− puheenjohtaja Eila Shemeikka, p. 040 508 0054
− sähköposti: suku.shemeikka@gmail.com.

