Perhe on paras kurssin infokirje – Syksy 2022
MAKSU
Hinta sisältää ohjelman ja ruoan. Majoitusvaraus tehdään erillisenä varauksena. Kurssimaksun maksamalla
vahvistat varauksesi. Muistathan peruuttaa paikkasi, jos olet estynyt osallistumaan. Peruuta paikkasi
myyntipalveluun puh. 0300 870 111 tai e-mail vapaa-ajanmyynti@vierumaki.fi.
ILMOITTAUTUMINEN
Mikäli olet varannut kurssiisi majoituksen, Ilmoittaudu tullessasi vastaanotossa, joka sijaitsee Fennada Hotellilla
(kartta nro 35.). Ilmoittautumisen yhteydessä saat huoneen avaimen ja POP-passit. Myös ilman ilman majoitusta
kurssin varanneet noutavat POP-passin vastaanotosta. Majoittumaan pääsette klo 16.00 alkaen.
Huomioittehan tämän ensimmäisten tuntien liikuntavarustuksen osalta. Huoneet tulee luovuttaa lähtöpäivänä
klo 12.00 mennessä. Huonetta voi olla mahdollista halutessaan pitää myöhempääkin. Sunnuntaisin late check
out veloituksetta. Kysy saapuessasi varaustilannetta vastaanotostamme.
OHJELMA
Sivuiltamme löytyy malliohjelma, jota ohjelma voi mukailla. Lopullinen ohjelma jaetaan osallistujille avausinfon
yhteydessä. Muutoksia ohjelmaan voi tulla kurssia edeltävänä päivänä, esim. kurssin henkilömäärän
muuttuessa.
Toivomme teidän osallistuvan kurssin avaukseen, jossa jaetaan oleellista tietoa esim. aktiviteettien
suorituspaikoista ja mahdollisista erikoisjärjestelyistä.
Aikuisten tunneille ikäraja on 15-vuotta.
Aikuisten ja nuorten tunneille ovat tervetulleita kaikki 13-vuotta täyttäneet.
Lasten ohjelma on suunniteltu 5 vuotta täyttäneille. Alle viisivuotiaat voivat osallistua perheen yhteisiin
ohjelmiin.
RUOKAILUT
Ravintola Puhti tarjoilee aamiaista Voitte käyttää ravintoloidemme palveluita aina niiden auki ollessa.
Aamiainen - Buffet
ma–su klo 7–9.30
Lounas - Buffet
ma–su klo 11–14.30
Päivällinen - Buffet
ma–la klo 16–20
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Aukioloaikojen muutokset ovat mahdollisia sesonkikohtaisesti. Tarkista ajankohtaiset aukioloajat internet
sivuiltamme. Ravintola Puhti - Vierumäki (vierumaki.fi) Allergiat voitte ilmoittaa nettisivujemme kautta
ennakkotietokyselyssä.
Ravintoloistamme löytyy lähtökohtaisesti aina maidoton, gluteeniton sekä kasvisruokavaihtoehto. Nämä
kannattaa silti mainita kyselyssä.
MAJOITUSKOHTEET
Majoituskohteisiin pääset tutustumaan vierumäki.fi –sivulla. Lisätietoja majoituksista ainoastaan
myyntipalvelumme kautta.
VARUSTEET
Mukaasi tarvitset:
-

sisä- ja ulkoliikuntavarusteet (riittävästi vaihtovaatteita)
sisäkengät
ulkoliikuntajalkineet (lenkkarit/vaelluskengät)
uima-asun
pyyhkeen (Huomioithan, että rantasaunoille tulee tuoda oma pyyhe. Majoittujat voivat ottaa majoitukseen
kuuluvat pyyhkeet mukaan saunoille.)
henkilökohtaiset varusteet (esim. hammasharja, hygieniatuotteet, lääkkeet…)
juomapullon
pienen hikipyyhkeen ja pienen repun, jossa voi kuljettaa tavaroita päivän aikana
paljon iloista ja liikunnallista mieltä!

OHEISPALVELUT
POP-ohjelman lisäksi voit varata etukäteen itsellesi lisäpalveluja tai ohjelmaa. mm. vapaa-ajan aktiviteeteista.
Active Hour-liput ovat ostettavissa verkkokaupastamme nettisivuiltamme tai Vierumäki Friends- sovelluksen
kautta.

Lämpimästi Tervetuloa Vierumäelle!

Pidätämme oikeudet muutoksiin!
Tämä kurssi on osa opetusministeriön tukemaa vapaan sivistystyön toimintaa.
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