Se
einäjoen Seudun Autotek
knillinen Yhdistys
s ry –SEA
ATY16.-17.6
6.2018
SAT
TL:n Kesäpäivät 2018 pid
detään Seinäjoella 16.-17
7.6.2018 Sein
näjoen Seudun Autotekn illisen Yhdisttyksen
järje
estämänä. Ke
esäpäivät koostuvat kolm
mesta eri pakkettivaihtoehd
dosta, joista jokaiselle
j
löyytyy varmastti jotain
mielenkiintoista. Lauantaina tutustutaan upeaan
u
Man
nnerheim oop
pperaan, mie
elenkiintoisiinn museo kohteisiin tai itse
e
valits
semaan kohteeseen, om
man mielen mukaan.
m
Laua
antai huipenttuu illalliseen
n ja mukavaaan illanviettoo
on
ohje
elmanumeroitta seurattaesssa. Sunnuntaina mukavvaa perheohje
elmaa kauniin Kyrkösjärvven maisemissa. Alla yleinen
aikataulu ja pake
ettikohtainen tarkennus, joista
j
voit se urata kesäpä
äivien ohjelm
maa.
Kesä
äpäivien ohje
elmat siis po
oikkeavat tois
sistaan lauan
ntaina 12:00--17:00 välisenä aikana. M
Muutoin ohjelma on sama
a
kaikille. Ooppera
a paketissa pääset nautttimaan Mann
nerheim oop
pperasta Ilma
ajoella, johonn kyyditys läh
htee klo 13:0
00
Hote
elli Vaakunan
n edestä. Kyyyditys takaisin päin lähte
ee noin klo 17
7:45. Museo
o paketissa ppääset tutusttumaan
saira
aalamuseoon
n ja traktorim
museoon. Tie
esitkö, että Ettelä-Pohjanm
maan traktoriimuseossa oon Suomen la
aajin yksityin
nen
trakttorikokoelma
a: 150kpl, joissta 100kpl on
n kunnostettu
uja. Rento paketissa
p
voit itse valita aaktiviteettisi tuolle ajalle.
Miltä
ä kuulostaisi päivä Duudssonit Activity Parkissa, H oplopissa, Kaanaa-lines
K
-jokiristeilyllää tai vaikkap
pa Powerparkkissa
nautttien huvipuisstolaitteista? Tai jokin yhd
distelmä näisstä? Valitse itse ja mene kuinka huvitttaa.
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Ilm
moittautumin
nen Vaakuna
a hotellin aula
assa
Suojeluskunta
amuseo
Lo
ounas (omakkustanteinen)
Pakettikohtain
nen ohjelma
Kyyyditys rytmiikorjaamolle Vaakuna –h
hotellin edesttä
Illallinen rytmikorjaamolla
Puheenvuorott; Ammatillise
en koulutukssen tulevaisu
uuden haaste
eet
Ilttaohjelmaa
Seniori klubi kokoontuu
k
Paluu kyydityss Vaakuna –hotellille
–
(kesskusta)

Sunnuntai:
7:00
0-10:30
11:0
00-13:00
13:0
00

Aamiainen ho
otellivierailla
Perheohjelma
aa Kyrkösjärv
ven maisemisssa
M
Makkaraa ja ju
uotavaa
Päätöspuhe ja
a kotiinlähtö

Pak
kettikohtainen ohjellma:
1. Ooppera
a –paketti
13:00
14:00-17
7:25
17:45

Kyyditys Ilm
majoelle, lähttö Vaakunan
n edestä
Mannerheim
m ooppera (2
2t 45min, 40min väliaika))
Kyyditys tak
kaisin Vaaku
una –hotellille
e

2. Museo –
–paketti
12:30-14
4:30
15:30-17
7:30

Sairaalamu
useo
Traktorimus
seo

3. Rento –p
paketti
i.
Omavaliintaista aktiviteettia oman
n mielen mukkaan. Tapahtuman materriaalissa on eehdotuksia aktiviteeteiks
a

Puheenjohtaja
Jarn
no Arkko
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Ha
annu Ylinen
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E rkki Maunus
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FI54 51877 0140 0107
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Seinäjoen Seudun Autoteknillinen Yhdistys ry –SEATY16.-17.6.2018
Pakettien hinnat:
Ooppera paketti

220€

Lapset alle 15v

164€

Museo paketti

175€

Lapset alle 15v

119€

Rento paketti

148€

Lapset alle 15v

92€

Hinnat ovat per henkilö
Lisähinnasta:
1hh huone
Pe saapuminen
Lisävuode huoneeseen

40€/yö
2hh/113€ ja 1hh/95€
18€/yö

Jos saavut esimerkiksi matkailuautolla tai muuten et tarvitse majoittautumista, voit vähentää paketin hinnasta
50€. Huom. lasten hinnasta et voi vähentää.
Lauantaina SEATY tarjoaa illallisen ja sunnuntaina makkaraa perhekilpailuiden lomassa, muutoin ruokailut
ovat omakustanteisia.
Käytä hinnan selvittämiseen Excel tiedostoa joka löytyy SEATY:n nettisivuilta ja lähetä se
sähköpostilla osoitteeseen: jorma.sokero@gmail.com
SEATY:n nettisivut: http://seaty.satl.fi/
Maksut suoritetaan tilille: FI54 5187 0140 0107 56
Viestiksi osallistujien nimet

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 4.5.2018 kello 14:00 asti, maksut
suoritettava 11.5.2018 mennessä.
Tee matkastasi Kesäpäiville vaihteleva matka, kerää kokemuksia monelta eri tasolta. Seinäjoelta on lyhyet
etäisyydet moneen kiinnostavaan kohteeseen, esimerkiksi:






Pandatalolle Ähtäriin on tunnin matka
Kansainvälisesti palkittuun Kyrö Spiritsin gini-tislaamoon on noin 30 min matka
Maailman perintökohteeseen Merenkurkun saaristoon on noin tunnin matka.
Suomen yhteen suosituimpaan huvipuistoon PowerParkkiin on vajaa tunnin matka.
Suomen suurimpaan tavarataloon Veljekset Keskiselle on tunnin matka.

Yhdistä matkasi meidän Kesäpäiviin ja nautitaan niistä yhdessä. Käytä hyödyksesi edullinen
majoitusmahdollisuus Seinäjoella.

Lisätietoa tapahtumasta:
jorma.sokero@gmail.com
jarno.arkko@seamk.fi
hannu.ylinen@seamk.fi

Puheenjohtaja
Jarno Arkko

Sihteeri
Hannu Ylinen

(0505211823)
(0406807139)
(0408303952)

Rahastonhoitaja
Erkki Maunus

Pankkiyhteys
FI54 5187 0140 0107 56

