Eesti AA suvepäevad
„Tegelikkus ja selle omaks võtmine“
6. – 8. juuli 2018
Asukoht
Laulasmaa Side Puhkekeskus
https://www.puhkekeskus.ee/
Osalustasu:


10.- inimene (v.a lapsed)

Tasuda on võimalik pangaülekandega või koha peal.
Majutuse ja ööbimise info:
Side Puhkekeskuses on majutust pakkuda 40-le inimesele + 7 madratsit + 2 lavatsikohta bändimeeste tarekeses.
Majutamine on 20-s toas, igas toas on 2 voodit (voodipesuga), soovi korral on võimalik lisamadrats koos
voodipesuga juurde lisada. Kuna poroloonmadratseid on 7 ja igasse tuppa mahub ainult 1 madrats, siis 7 tuba on
võimalik teha kolmekohaliseks.
6-s toas on oma WC ja dušš, 14-s toas on WC ja dušš kahe toa peale (kahe toa vahel).
Telkimisplatsil võimalik auto telgi juurde jätta. Telkijatel on võimalik kasutada välikäimlaid ja pesemisvõimalus on
õueköögis asuvas kahes duširuumis või saunas.
Bändimeeste tarekeses puudub WC ja pesemisvõimalused, tuleb kasutada üldkasutatavaid välikäimlaid ja
pesemisvõimalus on õueköögis asuvas kahes duširuumis või saunas.
Majutuse hinnad kaheks ööks:






Voodikoht 25.Lisamadrats 15.Lavatsikoht bändimeeste tarekeses 15.Telkimine: 5.- telk
Karavan 12.- öö, 24.- kaks ööd

Toitlustus:
Korraldajad pakuvad ühiseid söögikordi laupäeva hommikul ja lõuna ajal ning pühapäeva hommikul.


15.- kõik kolm toidukorda

Hommikusöök laupäeval ja pühapäeval : puder moosiga, müsli, vorst, juust, tomat, kurk, kohvi, piim, tee,
joogijogurt
Lõunasöök : supp, praad, toorsalat, morss, magustoit
PALUME ETTE BRONEERIDA.
Reedel ja laupäeva õhtul saab ise grillida, milleks palume igal osalejal vastavalt maitsele ja soovile söögikraam kaasa
võtta. Loomulikult ei puudu meie laualt kohv, tee ja joogivesi. Lähimad toidukauplused paari kilomeetri kaugusel
Laulasmaal ja Treppojal.
Saun mahutab korraga 4-5 inimest ja kütta on võimalik vastavalt saunaliste soovile, ajalist piirangut ei ole.
Meri (liivarand) asub väikese jalutskäigu kaugusel ca 700m.
Lõke: toome metsast ise puud 
HOIAME LOODUST- võta oma kohvikruus kaasa 

ETTEMAKSU majutuse ja toitlustuse eest ootame hiljemalt 01.07.2018a.

Lisateave ja broneerimine:
Infot küsi:

aarahu@online.ee

Marin

tel: +372 56 485 231 (eesti k)

Tiit

tel: +372 55 686 707 (eesti ja vene k)

Magnar

tel: +372 51 60 833 (eesti ja inglise k)

aarahu@online.ee
http://aaestonia.com/aa-liikmetele-aa-suvep%C3%A4evad-2017

http://aaestonia.com/

Suvepäevade rahalised ülekanded on võimalik teha:
Saaja: MTÜ EESTI AA TEENINDUS
Arve nr: EE232200221052530666
Selgitusse palun märkida siis vastavalt, mitme inimese ja mille eest on tasutud:
OSALUSPANUS ja/või MAJUTUS ja/või TOITLUSTUS.

