TERVETULOA LEVYJEN SUVUN SUKUJUHLAAN
ja
SUKUKOUKSEEN

________________________________________________________________________________
Aika:

Lauantai 29.6.2019 klo 12:00 alkaen

Nyt kaikki levyläiset
Peurunkaan!
Paikka:
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Majoittuminen:
Kukin hoitaa majoitusvarauksensa itse.
Olemme neuvotelleet meille erikoishinnat. Majoitukseen sisältyy kylpylän vapaa
käyttö. Kts. s. 3.
Ilmoittautuminen sukujuhlaan: 20.5. mennessä
maksamalla osallistumismaksu 55:-/hlö suvun tilille Levyn suku
FI75 5221 0520 0452 06.

Lasten osallistuminen lasketaan 2 € x ikävuodet
Pankkiviite 57082.
Osallistumismaksu oikeuttaa seuraaviin palveluihin:
-tervetulomalja ja kahvi + leipä +karjalanpiirakka
-juhlaillallinen (illallisbuffet, härän sisäfilee )
Sukuseura tarjoaa jäsenmaksunsa maksaneille veloituksetta:
-hohtokeilausta 1h
-rantasaunan ja savusaunan illalla Peurunkajärven rannalla
Kokouskutsu
Levyjen sukuseura ry:n varsinainen sukukokous pidetään sukujuhlan yhteydessä klo 14:00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi sekä käsitellään kyseisen jakson talousarvio ja kauden toimintasuunnitelma.

Lisätietoja: Seppo Ulvila, 014-630012 ja Jarmo Levy 0400 546 148 sekä suvun nettisivuilta
www.levyjensuku.net
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OHJELMA 29.6.2019
12:00

Kokoontuminen.

13:00

Tervetulomalja, kahvi ja huikopala. Musiikkia.

14:00

Levyjen sukuseura ry sääntömääräinen kausikokous.

15:00

Hohtokeilausta, majoittuminen hotelliin.

17:00

Juhlaillallinen.

18:00

Vapaata seurustelua.

19:00

Rantasauna ja savusauna vapaasti käytössämme.

Suvun golfmestaruuskilpailut lauantaina aamupäivällä.
Muistithan maksaa sukuseuran vuosimaksun 20 eur tilille
Levyn suku
FI75 5221 0520 0452 06
Viitenumero on 54098
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Majoitustarjous:
Kylpylähotellin päärakennus
Kylpylähotellin päärakennuksen huoneet ovat nykyaikaisia standard tason huoneita
kaikkien palveluiden läheisyydessä. Huoneissa on minibaari, kylpytakit sekä wlanyhteys.
• 2hh:ssa 65 € / hlö / vrk (norm 89,50)
• 1hh:ssa 109 € / hlö / vrk (norm. 149 e)
• lisävuoteet (4-14 v.) 10 €/hlö/vrk
• lisävuode aikuinen 45 €/hlö/vrk
• lisävuode alle 4 v. 8,50 €/hlö/vrk (ilman omaa vuodepaikka 0 €)
Huoneistohotelli Peurantähti

Peurantähden huoneistot sijaitsevat Peurungan kylpylähotellin palvelujen ja
Peurunkajärven välittömässä läheisyydessä. Modernit ja tyylikkäät huoneistot ovat
hyvä ja toimiva majoitusratkaisu kun kaipaat erilaista mutta silti korkeatasoista
majoitusta. Asumisviihtyvyyttä lisäävät keittiötila, parveke ja oma sauna.
• 4 hh:ssa 51 € / hlö / vrk (norm 59,75 e)
• 3 hh:ssa 65 € / hlö / vrk (norm. 76,3 e)
• lisävuodehinnoittelu samoin kuin hotellimajoituksessa.
• lisävuoteet (max 2) sijataan olohuoneen sohvaan.
Hintaan sisältyy majoitus huonetyypin mukaisesti, liinavaatteet, loppusiivous, kuntosalien ja
kylpylän vapaa käyttö sekä wlan kylpylähotellin päärakennuksessa sekä mökeissä.
Majoitustilan saa käyttöön tulopäivänä klo 15 ja luovutus lähtöpäivänä klo 12 mennessä.
Kukin varaa majoituksensa itse Peurungan myyntipalvelusta. Majoitus tulee varata
29.5.2018 mennessä.
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