Menossa mukana

ERTOn Kesäpäivät

Lahdessa 11.6.2022

10.00 – 10.30

Ilmoittautuminen, Sibeliustalon aula (Ankkurikatu 7, Lahti )

10.30 – 11.30

Lounas, Sibeliustalon Metsähalli
Aikuiset 10 €, lapset (4-10 v.) 5 €

11.30 – 13.30

Kesäpäivän 2022 avajaiset, Sibeliustalon kokoustila Puusepän Verstas
ERTOn edustajat esittäytyvät
Lahden kaupungin edustaja, liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki
Historiikki, Tapani Ripatti
ERTO Lahden aluejärjestö esittäytyy
Ohjelman juontaa Marko Nevalainen

13.30 – 14.15

Iltapäiväkaffet ja makeaa tarjolla, Metsähalli

14.15 – 17.00

Nonstop-bussit kiertävät Sibeliustalolta Lahden tapahtumapaikoille sekä
yhteistyöhotelleille.
-

Launeen perhepuisto
Hiihtomuseo
Salpausselkä sekä suurmäen näkötorni
Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva

Mahdollisuus myös omatoimiseen retkeen mm. seuraaviin museoihin.
Huom! Nonstop-bussi ei kierrä alla olevien museoiden kautta.
Radio ja tv-museo Mastola
Moottoripyörämuseo
18.00

Bussit laivalle kiertävät hotellien kautta
Olethan ajoissa paikalla, busseilla ei ole mahdollisuutta odotteluun.

19.00 – 22.00

Illallisristeily Vesijärven maisemissa
M/S Suomen Neito lähtee Lahden matkustajasatamasta,
Satamakatu 5
Risteilyvieraita viihdyttää trubaduuri Sani Hillo.
Illallinen erillismaksulla sisältää runsaan alkuruokapöydän, lämpimän
pääruoan ja jälkiruoan. Laivaravintolassa on A-oikeudet. Mahdolliset alkoholijuomat veloitetaan erikseen.
Aikuiset 20 €, lapset (alle 12 v.) 5 €.

22.00 –

Järjestetty ohjelma päättyy
Siirrytään viettämään iltaa Lahden yöelämään hyvässä seurassa.

Matka- ja majoituskustannukset
Osallistujat varaavat ja maksavat itse matkat ja majoitukset suoraan hotellille.
ERTOlaisille on sovittu alla oleviin hotelleihin edullisemmat hinnat. Hotellit sijaitsevat Lahden keskustassa. ERTOn tuki 20 €/huone lauantain ja sunnuntain välisestä majoituksesta
on huomioitu alla olevissa hinnoissa. Teethän varauksen suoraan hotellille puhelimitse tai
sähköpostitse, Scandicissa voit tehdä varauksen myös verkon kautta.
Sovitut majoitushinnat:
Scandic Lahti City
1hh/81 €
2hh/101 € 3hh/121 €
Kauppakatu 10
Kiintiö: 20 huonetta 28.5. saakka, varaustunnus BTOI110622.
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
1hh/104 € 2hh/122 €
Aleksanterinkatu 14
Kiintiö: 20 huonetta 11.5. saakka, jonka jälkeen huoneita voi varata päivän hinnan mukaisesti.
Varaustunnus Erton kesäpäivä.
GreenStar Hotel Lahti		
1hh/64 €
2hh/73 €
Vesijärvenkatu 1
Kiintiö: 20 huonetta 31.5. saakka, varaustunnus Erton kesäpäivä.
Opiston Kunkku Hotelli
1hh/59 €
2hh/79 €
3hh/109 € 4hh/139 €
Harjukatu 46
Kiintiö: 5 hotellihuonetta 2.5. saakka, varaustunnus Erton kesäpäivä.
Opiston Kunkku Hostelli
1hh/35 €
2hh/59 €
Harjukatu 46
Kiintiö: 12 hostellihuonetta 2.5. saakka, varaustunnus Erton kesäpäivä.

Kulkeminen Lahdessa
Matkakeskukselta Sibeliustalolle on hieman vajaa kolmen kilometrin matka. Bussi nro 17
kulkee väliä Matkakeskus – Sibeliustalo. Bussiaikataulun ja hinnat voit tarkistaa Lahden
Seudun Liikenteen sivuilta.

Pysäköinti
Pysäköinti Lahden satama-alueella on iltaisin ja viikonloppuisin maksutonta.
Sibeliustalon edessä on kaksi parkkikiekollista 15 minuutin pysäköintipaikkaa talossa
asioiville sekä Salirakennuksen kohdalla 3 invapaikkaa sisämuurin vieressä.

Kesäpäivän kustannukset jäsenelle / perheenjäsenelle / kaverille
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan vain Sibeliustalon lounas sekä laivan illallinen.

Lounas Sibeliustalolla
Aikuiset 10 €, lapset (4-10 v.) 5 €

Lahden tapahtumapaikat
Osallistuminen Salpausselkä-, perhepuisto- ja museokierrokselle museoiden hintojen
mukaisesti tai museokortilla, ohjattu bussikuljetus kuuluu hintaan.
- Launeen perhepuisto on maksuton koko perheen yhteinen puuhapaikka, joka tarjoaa
elämyksiä leikin parissa. Perhe-puistosta löytyy mm. virikkeellinen linna, liikennepuisto,
hämähäkki-kiipeilyteline, useita erikokoisia liukumäkiä sekä vesileikkialue.
Lisäksi tarjolla frisbeegolfrata, skeittirampit, parkour-rata, rullaluistelu sekä erillishintaan
Minigolf Lahti.
Minigolf Lahti, aikuiset 10 €/kierros, lapset 5 €/kierros.
- Salpausselkä: Suurmäen näkötorni, aikuiset 8 €, lapset 4 €. Sisäänpääsymaksu sisältää
tuolihissin käytön.
- Hiihtomuseo: aikuiset 10 €, alle 18-vuotiaat vapaa pääsy
- Visuaalisten taiteiden museo Malva: aikuiset yksi näyttely 10 €, koko talo 16 €, alle
18-vuotiaat vapaa pääsy
- Moottoripyörämuseo: aikuiset 12 €, lapset (7–12 v.) 6 €
(ei kuulu nonstop-bussin reitille)
- Radio ja tv-museo Mastola: aikuiset 10 €, alle 18-vuotiaat vapaa pääsy)
(ei kuulu nonstop-bussin reitille)

Illallinen laivalla
Aikuiset 20 €, lapset (alle 12 v.) 5 €
Illallinen erillismaksulla sisältää runsaan alkuruokapöydän, lämpimän pääruoan ja jälkiruoan. Laivaravintolassa on A-oikeudet. Mahdolliset alkoholijuomat veloitetaan erikseen.
Risteily ilman ruokailua on osallistujille maksuton. Risteilyyn on rajattu osallistujamäärä.

