KARSTULAN KANSALLISTEN SENIOREIDEN 35-VUOTISJUHLAN KUNNIAKSI JÄRJESTÄMME PÄIVÄRETKEN
KESÄTEATTERIIN JÄRVISEUDULLE to 8.8.2019 . RETKEN HINTA 80 EUROA, YHDISTYS MAKSAA BUSSIKULJETUKSEN.
klo 11.30 lähtö ryhmän bussilla Karstulasta kohti Järviseutua. klo 12.45 Herkullinen noutopöytäruokailu Punaisen
Tuvan Viinitilalla. Viinitilan esittely sekä ostosmahdollisuudet tilaviinimyymälässä. Osoite: Punaisen Tuvan Viinitila,
Koskenvarrentie 337, 62900 Alajärvi, puh, (06) 557 4540 klo 14.15 Matka jatkuu. klo 14.45 Saapuminen Tapio Aution
Ateljeehen ja tutustuminen itse taiteilijan johdolla luonnon helmassa kauniilla näköalapaikalla sijaitsevaan
vuorenpeikon linnaan ja muuhun alueen taiteeseen. Kävelymatkaa autosta n. 30 m sekä kaksi (n. 19 cm korkuista)
porrasta kirkkoon, jossa esittely tapahtuu penkeissä istuen ja kuunnelleen. Linja-autosta päin näkee myös monenlaista
taidetta, jos ei halua jalkautua kohteeseen. Osoite: Atelee Tapio Autio, Tapolanvuorentie 50, 62600 Lappajärvi, puh.
0400 662 241
klo 15.45 Järviseutu-opas (Kaija Öörni puh. 040 560 3587) liittyy ryhmän seuraan ja jatketaan
matkaa oppaan johdolla ryhmän bussilla kohti Lappajärveä. Matkalla kuullaan mielenkiintoisia tarinoita Lappajärven
synnystä miljoonia vuosia sitten meteoriitin iskusta sekä nähdään kauniita järvimaisemia. klo 16.30 Tutustutaan
oppaan johdolla uudistuneeseen hotelli Kivitippuun (Osoite: Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi, puh. 040 583 1507)
sekä sen alakerrassa toimivaan Meteoriittikeskukseen, jonka jälkeen hyvästellään opas ja siirrytään kahville Kivitipun
kahvilaan. n. klo 17.15 Nautitaan päiväkahvit hotellin ravintolassa ja halukkailla on aikaa piipahtaa ostoksilla
paikallisten tuotteiden myymälöissä hotellin aulassa ja naapurissa. klo 18.15 Matka jatkuu kohti kesäteatteria
(Halukkailla mahdollisuus siirtyä Kivitipun rannasta järvilaiva Weannettarella kesäteatteriin. Matka kestää n. 15
minuuttia ja maksaa 5 € / hlö.) klo 18.30 Saapuminen Lappajärven kesäteatteriin. Siirrytään ryhmälle varatuille
paikoille kesäteatterin katsomoon. Osoite: Lappajärven kesäteatteri, Itäkyläntie 97, 62600 Lappajärvi, puh. 050 3508
351 klo 19.00 Kesäteatteriesitys ”Pari Suhdetta”, Musiikin täyteinen komedia parisuhteiden kimuranteista
koukeroista. Lavalla nähdään mm. Vain elämää ohjelmassa vieraillut Aikakoneesta tuttu Sani, Kansallisteatterin
pitkäaikainen näyttelijä ”Lidl-mies” Jani Karvinen, monista musikaaleista ja Taikapeilistä tuttu Nina Tapio sekä
Jussipalkittu näyttelijä/ohjaaja Janne Virtanen. Väliajalla mahdollisuus nauttia omakustanteisesti kahvion valikoimasta.
n. klo 21.00 esityksen jälkeen lähtö kotimatkalle. n. klo 22.15 Paluu Karstulaan.Hintaan 80 euroa sisältyy: noutopöytäbuffet Punaisen Tuvan Viinitilalla - pääsymaksut ja esittely Tapio Aution Ateljeessa - oppaan palvelut
kiertoajelulla Kraatterijärven rannoilla - iltapäiväkahvit makean kera hotelli Kivitipussa - kesäteatterilippu Lappajärven
kesäteatterissa - matkajärjestelyt ohjelmamme mukaisesti Lisämaksusta: - kuljetus järvilaiva m/s Weannettarella
Kivitipusta Lappajärven kesäteatteriin, 5 € / hlö
Sitovat ilmoittautumiset pe 26.7.2019 mennessä Eilalle tai Eijalle. Mukaan pääsee myös ei-jäseniä, ota ystäväsikin
mukaan!

