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Lapin Paistinkääntäjät r.y.

Hyvät Paistinkääntäjät
Kuule kiirettömän kapitulimme kutsu
Lapin Paistinkääntäjät isännöi vuoden
2019 järjestömme kansallista kesäistä
päätapahtumaa, suurkapitulia. Pohjoisen
paistinkääntäjillä on ilo kutsua järjestömme
jäsenistöä viettämään yhteistä aikaa
Rovaniemelle sekä nauttimaan
kanssamme elokuun kuulakkaista
kesäpäivistä.
Tuleva Lapin kapituli nostaa esille osaltaan
pohjoisen keittiön uniikkeja, aitoja raakaaineita ja vahvaa keittiöosaamista. Näitä
aistitaan itseoikeutetusti myös elokuisen
viikonvaihteen tapahtuman ruoka- ja
juomatarjonnassa.
Kapitulimme ilmoittautuminen avautuu
18.5.2019 kello 9.00 ja ilmoittautuminen
tapahtuu maksusuorituksineen suoraan
netissä. Kapitulipaketin
maksuvaihtoehtoina on verkkomaksu ja
luottokorttimaksu. Tiedotamme vielä
ilmoittautumisesta tarkemmin.
Tapahtumakeskuksenamme toimii
Rovaniemen keskustan Hotel Santa Claus.
Hotelli on varattu kokonaisuudessaan
tapahtumavieraillemme.
Santa Claus.n rinnalla majoituskiintiö löytyy
Arctic City Hotellista ja Arctic Light
Hotellista. Majoitukset kukin vieraistamme
hoitaa itsenäisesti suoraan ao. hotelliin.
Kysy myös lisävuorokausia majoituksellesi.
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Majoitus:
Hotel Santa Claus
112€/yhden hengen standard huone/yö
122€/kahden hengen standard huone/yö
122€/yhden hengen superior huone/yö
145€/kahden hengen superior huone/yö
145€/yhden hengen Deluxe huone/yö
165€/kahden hengen Deluxe huone/yö
varaukset suoraan hotelliin sähköpostilla: rovaniemi@santashotels.fi tai
puh: 016 321 3227

Arctic City Hotel
126,00 eur/ yhden tai kahden hengen huone/vrk
Majoitusvaraukset suoraan hotelliin; sales@cityhotel.fi
Arctic Light Hotel
156,00 eur/yhden tai kahden hengen huone/vrk. Hinta sisältää majoituksen
Magic-huoneessa
majoitusvaraukset suoraan hotelliin sales@arcticlighthotel.fi
Varaukset tarjotuilla hinnoilla voi tehdä viitteellä ”Kapituli 2019”.

Jatka kapituliverailuasi minilomalla!
Erikoistarjouksena Rovaniemelle saapuville kapituliveraille tarjoamme
mahdollisuutta nauttia omasta minilomasta Napapiirin lasi-igluissa. Santa’s
Igloos Arctic Circlellä. 22.-23.8.19 tai 25.-26.8.19 erikoishintaan 250€/iglu
kahdelle/yö. Hintaan sisältyy myös aamiaiskori kahdelle. Näköalahuoneet
tarjoavat aivan uudenlaisen mahdollisuuden kokea Lapin alati muuttuva luonto
tuomalla se lähemmäksi kuin koskaan. Yötön yö on lähelläsi ja voit kokea sen
hotellihuoneen mukavuuksista nauttien.

Ohjelma ja kapitulin kulku
Kapitulipaketin hinta on 350 €/henkilö (ei sisällä vähenneyskelpoista alv.a).
Paketti sisältää osallistumispaketin, perjantain Diner Amical tapahtumapaketin
ruokailuineen,
lauantain
ohjelmallisen
osuuden,
lounaan
yhteistyöravintoloissamme ja Grand Dinner juhlaillallisen Hotel Santa Clausissa.
Perjantaille on tarjolla oheisohjelmaa erillishinnoiteltuna. Oheisohjelmiin
ilmoittaudutaan kapituli-ilmoittautumisen yhteydessä, mutta näiden palvelujen
maksu suoritetaan vasta paikanpäällä elokuussa Rovaniemellä.
Ohjelmarunko (pienet muutokset mahdollisia)
Perjantaina 23.8
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Ilmoittautuminen Hotel Santa Claus
Lounas erillishinnoiteltuna

OHEISOHJELM AA
Oheistapahtumiin ilmoittaudutaan kapitulin ilmoittautumisen yhteydessä, mutta
maksu suoritetaan vasta paikanpäällä
Rotisseurs Golfkilpailu; erillismaksu 85€ (maksu paikanpäällä)
Santa Claus Golf, Golfkentäntie 43, 96600 Rovaniemi, www.santaclausgolfclub.fi
Kilpailumuoto: Pistebogey
* Muista merkitä golf -seurasi ilmoittautumisen yhteydessä.
08.00 Mahdollisuus vapaaseen harjoitteluun
8.30 Kilpailuinfo
9.00 Yhteislähtö
14.00 Lounas ja palkintojenjako golfglubilla
Jokiveneristeily; erillismaksu 50€
Risteily Ounas- Kemijoella perinteisillä puuveneillä. Hinta sisältää lasin
kuohuvaa ja pikkupurtavan, pelastusliivit ja tarvittaessa sadeviitan. Opas kertoo
alueen uittoperinteestä.
Lähtö kello 11.00 ja paluu n. klo 12.00. Näe kesäinen Rovaniemi joelta!
M uistojen reitti opastettu kävelykierros Ounasjokivarressa;
erillismaksu 35€
2 tunnin opastettu kävelykierros Ounasjokivarressa. Hintaan sisältyy pientä
tarjoilua. Kesto 2 tuntia. Lähdöt kello 11.00 ja kello 13.00

Yhteinen Diner Amical ja tutustumisilta kello 19.00 alkaen Hotel Santa
Claus. Tapaamme Rovaniemen markkinoilla.

Lauantai 24.8
Aamiaiset hotelleissa.
Ilmoittautumispiste päivystää.
Ohjelmallinen osuus kello 10-11.30 Hotel Santa Claus. Vahvaa tietoa Lapin
matkailusta, Lapin ruokakulttuurista ja poroelinkeinosta.
Lounas yhteistyöravintoloissa (järjestäjän ryhmittelemänä) kello 12-14.
Installointi erikseen tapahtumaan ilmoittautuville kello 16-18 Hotelli Santa
Claus. Tilaisuudesta suora nettistriimaus (osallistujamäärä rajattu).
Grand Dinner kello 19.00 Hotel Santa Claus. Makumatka Lapin uniikin
ruoka-aitan antimien äärelle maistuvine juomineen.
Jatkot bilebändin tahdittamina.
Erikseen ostettavissa Lappilaista yöruokaa Hotel Santa Claus.

Sunnuntai 24.8
3/4

Brunssi Hotel Santa Claus. Brunssi sisältyy Hotel Santa Clausissa
majoittuville, muilta 20€/henkilö.

Kello 10.00 Suomen Paistinkääntäjät r.y. vuosikokous

Peruuttamisehdot: Tapahtumaan ilmoittautuneet ja kapitulipaketin
maksaneet saavat kapitulipaketin hinnan takaisin vähennettynä 25 € /
osallistuja toimistokuluilla, mikäli peruutus on tehty 20.6.2019
mennessä. M ikäli peruutus tapahtuu 20.7.2019 mennessä palautamme
summan josta on vähennetty -50%. Tämän jälkeen ilmoittautuneen
peruuttaminen ei pääsääntöisesti oikeuta korvaukseen.
Tiedotamme kapitulitapahtumastamme Teille vielä ennen ilmoittautumisen
avautumista. Seuratkaa myös nettisivujamme.

Tervetuloa tekemään kanssamme yhteinen hyvän mielen
kapituli
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