
 
Worldloppet Skiers Finland ry:n - Suomen 
Worldloppet Hiihtäjien Syystapaaminen 
Imatran Kylpylässä 28.10. – 30.10.2022 

 
 

 
 
 
Hyvät Masterit ja WL hiihtäjät 
Ohessa info vuoden 2022 syystapaamiseemme Imatran ensilumenladulle.  
Majoitukset viereisessä Imatran Kylpylässä. 
Virallinen kokoontuminen otsikon mukaisesti, mutta mikäänhän ei estä 
oleskelemasta ja hiihtämästä pitempäänkin. Esim. to-su tai to-ma ? 
 
Ensilumipaketti: 
Minimi yöpymismäärä ensilumenladun leiripaketissa on 2 yötä eli pe-su riittää. 
Yhteensä meitä pitäisi saada mukaan 11 henkilöä jotta hinnat pätevät. 
Vuonna 2020 meitä Imatralla oli yhteensä 21 hiihtäjää, tosin pari meistä ei 
majoittunut Kylpylässä. 
 
Meille on alustavasti varattu 15 kpl 2 hengen huoneita.  Toki ryhmähuoneitakin 
voi varailla saatavuuden mukaan. 
Varauksen tekee 1 henkilö / huonekohtaisesti tunnuksella ”WL_Masters”  
Alustava varaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian.  
 
 



Hiihtopakettien hinnat: 
 
 
HINNAT:  Hostelli- tai Sport-huone (*) Standardi- tai Economy-huone (**) 
    Promenadihuone (***) 
 
2 vrk 83 €/hlö/vrk  94 €/hlö/vrk 
 
3-5 vrk 75 €/hlö/vrk  85 €/hlö/vrk 
 
yli 5 vrk 69€/hlö/vrk  78 €/hlö/vrk 
  
Yllä mainitut hinnat ovat voimassa, kun 

• (*) huoneessa majoittuu 3-6 henkilöä  
• (**) huoneessa majoittuu 2-3 henkilöä 
• (***) huoneessa majoittuu 3-4 henkilöä 

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

 
 
Yhteystiedot varauksille: 
 
keskus 0207 100 500   suora 040 641 6625  www.imatrankylpyla.fi 

mailto:myynti@imatrankylpyla.fi 
 
Varaukset on tehtävä viimeistään 16.10. mennessä, koska sen jälkeen varaamattomat 
huoneet vapautuvat yleiseen myyntiin. 
 
Kun olette varanneet majoituksenne niin laittakaa henkilöiden nimitiedot myös 
minulle joko: mailto:riku49er@gmail.com  tai SMS / tekstiviesti  nro 040 535 5740 
 
Huoneet saa käyttöön klo 16.00 mennessä ja toki aiemminkin, jos ne on ehditty 
siivota. Tavarat voi myöskin jättää matkatavarahuoneeseen ja vaatteita voi vaihtaa 
kuntosalin pukuhuoneilla, jos haluaa heti laduille. 
 
Lauantain kokous on samalla yhdistyksemme vuoden 2022 vuosikokous – 
vuosikouksesta tulee erillinen kutsu. Kokoustilan nimi selviää myöhemmin ja se 
on meille veloituksetta. 
Kahvi/tee ja sämpylätarjoilu kokoustilaan on 10 €/hlö, jonka maksaa yhdistys. 
Kokous lauantaina klo 13.00 – 14.00 
 

tel:0207100500
http://www.imatrankylpyla.fi/
mailto:myynti@imatrankylpyla.fi
mailto:riku49er@gmail.com


 
 
Osanottajajoukko vuoden 2020 Imatran jäsentapaamisessa. 
 
 
 
Omasta puolestani toivotan teidät runsain joukoin mukaan kokoukseen ja 
hiihtämään kauden avausta. 
Kaikki Mastereiksi aikovat myös joukolla mukaan. 
 

Tervetuloa !  
 

Risto Ihamäki  
  3 x master 
  1 x global skier 
 
PS. Tämä ja paljon muuta löytyy myös meidän kotisivuilta: www.wlmasters.fi 
 

http://www.wlmasters.fi/

