AMERIKANAKITA RY:N KESÄPÄIVÄT

LOMASÄKYLÄSSÄ 8.-10.6.2007

” Lomasäkylä sijaitsee Säkylässä Lounais-Suomessa. Maisemaa hallitsee kalaisuudestaan kuulu Säkylän Pyhäjärvi antaen paikkakunnalle lähes merimäisen tunnun.
Lounais-suomalaiseen alavaan maisemaan Säkylässä luo piristystä Pyhäjärveen loivasti laskeva Säkylänharju. Maiseman kauneutta ja ainutkertaisuutta korostavat rehevät viljelymaat ja lehtoalueet, mutta luonnon värikkääseen kirjoon kuuluvat myös suot ja korvet, harju- ja kangasmaat mukaanlukien karut jäkäläkankaat.”

Lomasäkylä on tunnettu koiratapahtumien pitopaikkana, tänäkin kesänä siellä on monien yhdistysten kesäpäiviä, myös meidän. Ohjelmassa tulee olemaan agilityä, verijälkeä, ruokintaluento, sekä mukavaa yhdessäoloa ja keskustelua amerikanakitan monista tavoista ja kujeista. Tulethan sinäkin mukaan!

Majoitusvaihtoehdot:

4 hengen Campingmaja (hirsimaja)
(n.20m2, pirttipöytä ja penkit, kerrossängyt ilman liinavaatteita, pienkeittiö, jääkaappi, perusastiasto, wc, pieni terassi järvinäköalalla – suihku ja pesutilat päärakennuksessa)

LA-SU (yksi yö) 75e / mökki
PE-SU (2 yötä)  110e / mökki

4 hengen perhemökki 
(n.40m2, vuoteet 4:lle hengelle ilman liinavaatteita, pienkeittiö astiastoineen, kahvinkeitin, TV, sauna+suihku, wc, terassi järvinäköalalla)

LA-SU (yksi yö) 175e/mökki
PE-SU (kaksi yötä) 265e/mökki

Alueelle mahdollisuus majoittua myös teltan, asuntovaunun tai asuntoauton kanssa. Näistä maksut suoraan leirintäalueelle. Ks. lisätiedot www.lomasakyla.fi. 


Ruokailut:

Lauantai 
aamiainen, lounas ja iltapala 25,00 € / hlö
Sunnuntai
aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi 22,00 € / hlö

Molemmat ruokailut yht. 47,00 € / hlö

Ruokailut varattava samalla, kun majoitus. Voit varata myös pelkät ruokailut, tai vain toisen päivän ruokailut. 

Varaukset Susanna Niittymäelle (susanna.niittymaki@dnainternet.net tai P. 050 339 1834).  Varaukset tehtävä 15.4.2007 mennessä, lasku lähetetään toukokuun alussa, jolloin maksu. 

ALUSTAVA OHJELMA

PE

Saapuminen, seurustelua, illalla sauna halukkaille.
Verijäljen teko

LA

Aamupala
Agility – esteisiin tutustumista, perusteita, miten aloittaa, jne. 
Lounas
Ruokinta isolla koiralla
Verijäljen teoriaa, halukkaat voivat lähteä jäljelle
Vapaata seurustelua, mahdollisesti hierontaa… yms.
Iltapala
Sauna

SU

Aamupala
Näyttelyn teoriaa, harjoittelua myös käytännössä
Lounas
ohjelma jatkuu…
Iltapäiväkahvit, kotiinlähtö.


Ohjelma on vielä hyvin avoin, ja siihen saattaa tulla muutoksia ja lisäyksiä. Mahdollista silmätutkimusta tiedustellaan, lisätietoa lähempänä. Laskun mukana lähetetään myös vahvistettu ohjelma, seuraa myös yhdistyksen keskustelupalstaa http://z13.invisionfree.com/Amerikanakita" http://z13.invisionfree.com/Amerikanakita lisätietoa tulee myös sinne. 

