
TAMPEREEN KUNTOLIIKUNTA RY            7.11.2019 

TAKUN JÄSENTIEDOTE  SYKSY 2019 
 

TAKUN PIKKUJOULU 
Lauantaina 30.11.2019 klo 17.00–20.00  

Paikka: Tapiola Karhunkatu 71 

Ohjelma  
Avaussanat: Puheenjohtaja Veikko Lintu. 

Yhteislaulua ja musiikkia: Haitaristi Antti Huusari soittaa ja laulattaa meidät joulun tunnelmaan vanhojen 

ja vähän uudempienkin joululaulujen avulla. 

Tunnistuskilpailu: Näytetään erilaisia esineitä ja yleisö yrittää arvata mistä esineestä on kyse ja mitä sillä 

tehdään. 

Joulusatu: Kuullaan tarina joulusta. 

Joulupuuro: Lusikoidaan riisipuuroa sekahedelmäsopan kera. 

Musiikkia ja Yhteislaulua: Antti Huusari soittaa ja laulattaa meillä joululauluja. 

Joulukahvit: Tarjolla on kahvin ja teen kanssa torttua ja piparia. 

Arpajaiset: Arpoja myydään koko illan ajan ja lopuksi arvotaan voittajat.  

 

 

 

PYÖRÄILEMÄÄN HURMAAVAAN LOIREN LAAKSOON  2-8.6.2020 
1.päivä tiistai 2.6.2019 ,7.35-9.40 Finnairin lento Pariisiin. Bussikuljetus Chinoniin (Matkalla Chateau Us-
seé)  tai junalla  Toursiin josta bussikuljetus Chinoniin. 
2.päivä keskiviikko 3.6. Chinon -Azay-Le-Rideau (noin 40 km) Lähdemme polkemaan pohjoista kohti van-
hojen viinitarhojen ja kylien halki Crissay´n kylään. 
3.päivä torstai 4.6. Azay-Le-Rideau-Chenonceau (noin 60 km) Pyöräilemme romanttisessa jokimaisemas-
sa Indre-jokea seuraten. Lopulta saavumme majapaikkaamme historiallisen Chenonceaux´n pikkukylään. 
Illallinen. 
4.päivä. perjantai 5.6. Chenonceaux – Blois (45 km) Blois´n kaupunki Loiren rannalla Orléansin ja Toursin 
kaupunkien välissä. 
5.päivä lauantai 6.6. Blois – Amboise (noin 40 km) Tänään pyöräilyreittimme kulkee Blois´sta Chaumont´in 
kautta Amboiseen. Amboise on eloisa  viehättävä pikkukaupunki, joka on aivan Loiren rannalla. 
6.päivä, sunnuntai 7.6. Amboise-Tours 30 km. Näemme Loire- jokilaaksoa reunustavilla rinteillä Mont-
Louis-sur Loire Viinitarha -alueen viinitarhoja. Tours`issa majoittuminen ja illallinen. 
7. päivä maanantai  8.6.  Aamiainen. Vapaata aikaa. Kuljetus lentokentälle lähtee noin klo 13-14.Lento 
Pariisi-Helsinki klo 19.00-Hki 22.55. 
Matkan hinta n. 1100 €  kahden hengen huoneessa + lennot n. 220-250 €. Tiedustelut / sitovat varaukset 
viimeistään 10.1.2019. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Varausmaksu 390 € maksettava viimeistään 10.1.2019(sitova ilmoittatuminen!) mennessä matkatilille: 
Petäjäniemi, FI18 3131 3001 6272 80 . Matkanjohtaja / opas Eija Petäjäniemi puh.050 5828428 ja   säh-
köposti (ilmoittautuminen) eija.petajaniemi@gmail.com  
Hintaan sisältyy: 

Yöpyminen ohjelmassa mainituissa laadukkaissa kahden-neljän tähden hotelleissa 
Buffettiaamupala. Puolihoito pyöräilypäivinä ja mahdollisesti saapumispäivänä, 5 x 3 ruokalajin menu (ei 
juomia). Suomenkielisen matkanjohtajan, oppaan palvelut. Tilausbussikuljetus Pariisi-Chinon tai junamat-
ka Pariisi Tours ja bussimatka Tours Chinon.Paluumatka junalla Pariisiin. Polkupyörät. Matkalaukkujen 
kuljetus hotellista hotelliin pyöräilypäivinä. Matka-asiakirjat per huone (reittikuvaus, kartat ja muu informaa-
tiomateriaali) 
Tällä hetkellä vielä neuvottelemme agentin kanssa ohjelman rakentamista niin että ei tule 60 km pyöräilypäivää ja 
yöpyisimme kahdessa paikassa kaksi yötä ja kolme muuta yötä eri paikkakunnilla. Eli tarkka ohjelma ei ole vielä 
saatavissa.Ohjelmassa mainitut paikkakunnat kuitenkin mukana ja mahdollisesti vielä pari muuta paikkakuntaa 
linnoineen.Tours saattaa jäädä pois. 

Tervetuloa Takun jäsenet ystävineen! 
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