
Hei Masterien jäsenet ja ystävät - jäsentapaaminen 6. – 8.11. 2020 Imatralla 

 

Perinteinen jäsentapaaminen järjestetään tänä vuonna itäisessä Suomessa Imatralla loka-marraskuun 

vaihteessa. Viime vuonnahan olimme läntisessä Suomessa Jämillä ja hiihdimme hiihtotunnelissa.  Imatralla 

aukeaa lokakuun loppupuolella ulkoilmassa 

ensilumen latu ja majoittuminen tapahtuu 

ladun lähellä olevassa Imatran Kylpylässä. 

Näin pääset mukaan:  

- jokainen huolehtii itse Imatran 

Kylpylän jäljempä olevien ohjeiden 

mukaan majoituksensa 

varaamisesta. Kuten Kylpylän 

kirjeessä todetaan, voi majoituksen 

varata pitemmäksikin ajaksi kuin pe-

su. Varauskoodi on wlmasters. 

- lisäksi olisi hyvä majoituksen 

varattuaan ilmoittaa osallistumisesta 

sähköpostilla Risto Ihamäelle: 

riku49er@gmail.com, puh.  040 535 

5740 (myös tekstiviesti käy) tai Juha Toivoselle: juha.toivonen@pp8.inet.fi, puh. 040 756 0378 (myös 

tekstiviesti käy), näin saamme tiedon tulijoista ja osaamme varautua yhteiseen palaveriimme. 

- lauantaina 7.11. klo 13.00 meillä alkaa yhteinen kokous Kylpylän tiloissa. Muu mahdollinen ohjelma 

muotoutuu lähempänä tapahtumaa. Yhdistys tarjoaa kokouskahveet ja sämpylät. 

Ensilumen ladulle ja majoitukseen on kova”tungos”, joten kannattaa ilmoittautua mahdollisimman pian. 

Tapaamisessa me kaikki tietysti huolehdimme koronapandemian edellyttämistä turvatoimista! 

Tässä alla ensilumen ladun latuprofiili: 
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Tässä alla Imatran Kylpylän kirje meille pikkasen muokattuna: 

WL-Masters Finland Syystapaaminen Imatran Kylpylä 6 – 8.11.2020 
 
Hyvät Masterit 
Ohessa info syystapaamiseemme Imatran ensilumenladulle. 
Majoitukset vieressä Imatran Kylpylässä. 
Virallinen kokoontuminen otsikon mukaisesti, mutta mikäänhän ei estä 
oleskelemasta ja hiihtämästä pitempäänkin. Esim. to-su tai to ma ? 

 
Ensilumipaketti: 
Minimi yöpymismäärä ensilumenladunleiripaketissa on 2 yötä eli pe-su riittää. 
Huoneet saa käyttöön klo 16.00 mennessä ja toki aiemminkin, jos ne on ehditty 
siivota. Tavarat voi toki aiemminkin jättää matkatavara-huoneeseen ja vaatteita 
voi vaihtaa kuntosalin pukuhuoneilla. 

 
Tällä hetkellä tilaa on kaikissa muissa huonetyypeissä paitsi hostellissa. Sport- 
huoneita on jäljellä tällä hetkellä 9 kpl, promenadi-, economy- ja standard- 
huoneissa on paremmin tilaa. 
Varauskoodi on ”wlmasters”, jolla jokainen voi tehdä varauksen ja saadaan näin 
kohdistettua varaukset saman ryhmän alle. Tällöin varaukset tulee tehdä 
myyntipalvelumme kautta joko puhelimitse tai sähköpostitse. 

 
Yhden kokoustilan tarjoamme majoittuvalle ryhmälle veloituksetta. Kahvi/tee ja 
sämpylä 9 €/hlö. 
Kokous lauantaina klo 13.00 Kylpylähotellin tiloissa. 

 
Hostel- ja Sporthuone   Promenadihuone 
(Huoneessa majoittuu 3-6 hlöä)  (huoneessa majoittuu 3-4 hlöä) 
2 vrk, 79 €/hlö/vrk   2 vrk, 89 €/hlö/vrk 
3-5 vrk, 70 €/hlö/vrk   3-5 vrk, 80 €/hlö/vrk 
yli 5 vrk 63 €/hlö/vrk   yli 5 vrk, 73 €/hlö/vrk 
 
Standard- ja Economyhuone   HUOM ! Nämä hinnat ovat voimassa, jos  
(Huoneessa majoittuu 2-3 hlöä)  meitä tulee vähintään 11 henkeä 
2 vrk, 89 €/hlö/vrk 
3-5 vrk, 80 €/hlö/vrk 
yli 5 vrk 73 €/hlö/vrk 
 
 

Hintaan sisältyy majoitus, buffet-ruokailut (aamiaiset, lounaat, päivälliset), 
kuntosalin vapaa käyttö, vapaa pääsy kylpylä Taikametsään ja ensilumenladun 
hiihtopassi leirin ajaksi. 

Lisätietoja ladusta löytyy www.ensilumenlatu.fi 
 

  Varaukset min. 2 vrk/ min. 11 hlön ryhmille. 

Alustava varaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. 
Laitan liitteenä vielä ryhmävarausehtomme. 

http://www.ensilumenlatu.fi/


Varaukset jokainen hoitaa itse koodilla ”wlmasters” joko puhelimitse tai 
sähköpostilla. 
keskus 0207 100 500 suora 040 641 6625 www.imatrankylpyla.fi 

mailto: 
myynti@imatrankylpyla.fi 

 

 

Annan myös mielelläni lisätietoja. 

Ystävällisin terveisin, 

Kati Ikävalko 

Myyntipäällikkö 

IMATRAN KYLPYLÄ 
Purjekuja 2, 55420 Imatra 
keskus 0207 100 500 

suora 040 641 6625 

www.imatrankylpyla.fi 

 

PS. Kotisivuilta löytyy tämä sama materiaali ja myös majoitusvarausten peruutusehdot. 

 

 

Kotisivuilta löydät myös tietoa Kiilopään ensilumen tapahtumasta,  Vasaloppet/Stafettvasasta ja 

Norjan Birkebeineristä. 
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