REONIRÄTKÄT
19-21. elokuuta 2016
TULE MUKAAN KYLMÄALAN MOOTTORIPYÖRÄILIJÖIDEN KOKOONTUMISEEN.
Kokoontuminen on tarkoitettu kaikille tavalla tai toisella kylmäalalla toimiville henkilöille.
Kulkupelin pitää tietenkin olla motoroitu kaksipyöräinen, (enintään kolmipyöräinen).
Jos joku nyt pyyhältää sinne mönkkärillä, emme enää ylenkatso sitäkään kulkupeliä!
Kattoa ei kuitenkaan saa kyytimessä olla. Erkkolalla saa kuitenkin tulla, sehän on kolmipyöräinen.
Kokoontumispaikka on Himos Jämsä, 19-21.8.2016.
-

19.8.2016 Käymme tutustumassa Prisma Kaleva Tampere lämpöpumppulaitokseen.
Osoite on: Prisma Kaleva, Sammonkatu 75, 33540 Tampere. Kokoonnumme paikalle
kello 11.00. Allekirjoittanut ajelee Himokselta kohteeseen. Liittyminen seuraan on
tervetullutta.  HIMOKSELLA KOKOONNUTAAN HIMOS CENTERILLE NOIN
klo. 8.30. AJELEMME KIERTÄEN KAARTAEN KOHTEESEEN.
HUOM!!! Tarvitsemme osallistujien nimet. Ilmoittaudu allekirjoittaneelle
osallistumisestasi!!!

-

20.8.2016 Lauantaina vierailemme Tikkakosken Ilmailumuseossa klo. 11.30, jossa
meille kerrotaan tarinaa ilmailun historiasta. Reitti kiertäen sieltä sun täältä tai
hätäisemmät ajelevat suoraan sinne tai pois. Kokoonnutaan HIMOS CENTERIIN noin
klo. 9.00.

Perinteiseen tyyliin kruisaillaan sinne ja tänne Keski-Suomen maastossa. Lauantaina halutessaan
pääsee vaikka keikalle!
Mökkimajoitusta tarjotaan special hintaan. Suosittelen varaamaan hyvissä ajoin! ELI HETI!
Muuten ohjelma on olematon; kehutaan vain pelejä, katsellaan kuluneita saappaita, kiillotetaan
kromia, ihmetellään erilaisia vekottimia, kerrotaan reissukokemuksia ja muistellaan isän IC:tä.
Levitä myös tietoa alalla oleville pyöräihmisille, postituksemme ei varmaan tavoita kaikkia.

Terveisin:
Petri Stolt
Oy Combi Cool Ab
puhelin 043 2113559
petri.stolt@combicool.fi

Majoitustarjousta Himokselta:
Ehdotan teille tapaamisviikonlopuksi 19. – 21.8. kun meillä tuolloin lauantaina esiintyy Nightwish
HimosParkissa:
http://www.nightwishhimospark.com/himos-park-2082016/
Tarjoan teille majoitukseksi Himosport 10 hengen huoneistoja, hinta teille 200 €/pe-su/huoneisto
(norm 360 €). TAI 300 €/to-su/huoneisto.
HIMOSPORT 1-9, 10 hlö
Ulkoporeallas halutessanne 150 €/viikonloppu
Keikkalippu 68,50 €
Lisäkustannukset mökkivarauksille;
TOIMITUSMAKSU 19 € / varaus
Lisätilauksesta:
*loppusiivous 145 € / lomahuoneisto
*liinavaatesetti 12 € / hlö toimitettuina mökkiin (sis. liinavaatteet & kylpypyyhe)
*liinavaatesetti 15 € / hlö valmiiksi pedattuina (sis. liinavaatteet & kylpy- ja kasvopyyhe)
Majoituskohteet ovat käytössä tulopäivänä klo 16
alkaen ja niiden luovutus lähtöpäivänä klo 12 mennessä.
Tarjous voimassa niin kauan kuin kapasiteettia vapaana. Palataan suunnitelmiin
Ystävällisin terveisin
Elina Koivisto
elina.koivisto@himoslomat.fi
0207119203
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