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Tarvitsetko pientä ”breikkiä” syksyyn?
Tule Luostolle Yhtiökokoustapahtumaan
23.11.-25.11.2018
Kaivosyhtiö Arctic Ametistin Oy:n yhtiökokousta on Luostolla
marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki yhtiön suomalaiset ja kansainväliset osakkaat.
Kuten aina aiemminkin, kaikki halukkaat osakkaan ystävät voivat
osallistuayhtiökokoustapahtumaan. Yhtiökokouksessa heillä ei
tosin ole puheoikeutta elleivät ole ennen sitä hankkineet omaa
osaketta. Alkuperäisgrafiikkana toteutetut osakekirjat ovat
tapahtuman aikana myynnissä erikoishintaan.

YHTIÖKOKOUSPAKETTI MAJOITUS + OHJELMAT
MAJAPAIKAT (keskustassa, parin sadan metrin säteellä)
Hinta sisältää majoituksen perjantai-sunnuntai, aamiaisen,
liinavaatteet ja loppusiivouksen sekä ohjelmassa mainitut
ateriat, ohjelman tapahtumat ja aluekuljetukset.
1. Santa’s Aurora: 2 yötä, hinnat per henkilö
1-2 hh, lisävuode mahdollisuus
Yhdessä majoittuvia henkilöitä

Hinta/henkilö
1h
2h
3h (lisävuoteella)
Standardi huone 361€ 263€ 257€ (sauna)
Takallinen huone 401€ 283€ 269€ (sauna ja takka)
Superior huone 381€ 273€ 263€ (sauna)
Lisämaksu majoitus Lasi-iglussa 250€/vrk

Yhtiökokoustapahtuman ohjelma

2. Luostotunturi:
Hinta/henkilö

Perjantai 23. marraskuuta

Lisävrk/hlö/vrk

Ohjelma alkaa yhteisellä lounaalla Luostotunturissa kello 12:30.
Lounaan jälkeen Lähdemme Lampivaaraan. Aluksi on vuorossa
kaivosohjelma sekä oman tuoreen onnenkiven kaivaminen, jonka
jälkeen nautitaan iltapäiväkahvit ja pientä suolaista Lampivaaran
kahviolla. Ennen iltaa on mahdollista viettää omaa laatuaikaa tai
osallistua Luoston Ametistikaupan talviseen koristeluun.
Kello 18 alkaa Get Together tutustumisjuhla, jossa tavataan vanhoja
ystäviä ja luodaan uusia ystävyyssuhteita Tarjolla on myös pientä
syötävää.

Lauantai 24. marraskuuta
Lauantaina vierailemme Husky farmilla ja luvassa on rekiajejeluja
sekä lounas Koparassa. Iltapäivällä teemme ryhmissä leikkimielisiä
tehtäviä Luoston maisemissa. Ametistikaupalla voi käydä tutustu
massa hopea- ja kivipajojen toimintaan kultaseppä Iiris Järvisen
johdolla.
Illalla vietämme perinteistä pikkujoulujuhlaa tällä kertaa hotellin
Tunturisalissa. Tarjolla on jouluruokaa ja -juomaa.

1-4 hengen huoneet, sis. kylpylän
1h
2h
3h
4h
311€ 242€ 225€ 216€
73€ 39€ 30€ 26€

3. Rinnekelot:

Kelomökki, sauna, takka, minikeittiö
suuret sängyt, hotellipalvelut, kylpylä
Hinta/henkilö
1h
2h
3h
4h 5h
405€ 287€ 247€ 227€ 223€
lisävrk/mökki/vrk 120€
Majoituksen lisävuorokaudet varataan ilmoittautumisen
yhteydessä. Ilmoitetut hinnat ovat voimassa kaivosyhtiön
kautta tehdyille varauksille.
KYSY LAPSIALENNUKSESTA 6-16v

Hinta ilman majoitusta 165€ sis. ohjelman ja ateriat
6-16 v nuori
120€
Alle 6 v lapsi ilmainen
Yhteydet Luostolle Junalta tai Lentolta
Aikaisemmalta yöjunalta ja aamulennolta on julkinen bussiyhteys
Luostolle. Jos riittävän moni tulee myöhemmällä junalla (IC273)
voimme yrittää järjestää kuljetuksen Luostolle.

Sunnuntai 25. marraskuuta
Varsinainen yhtiökokous on kello 11:30 hotellin Auditoriossa.
Kokouksen asialista julkaistaan yhtiön kotisivuilla.
Loppupäivä on vapaata omaa ohjelmaa. Alueen ravintolat ovat
luvanneet lounastarjouksia yhtiökokousvieraille.

Ilmoittautuminen
Yhtiökokousmatkalle ilmoittaudutaan 30.10.2018 mennessä
sähköpostilla toimisto@ametistikaivos.fi
Viestin aiheeksi merkittävä Yhtiökokous2018
Ilmoittautuessa on kerrottava
Ryhmänjohtajan nimi, yhdessä majoittuvien lukumäärä, nimet,
iät ja puhelinnumerot, varattu majoituspaketti, matkustustapa,
laskutusosoite, erikoisdieetit ja halutut lisävuorokaudet.
Varauksesta lähetetään yksi lasku per ryhmä.
Tiedustelut: toimisto@ametistikaivos.fi / 0400 666820

