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SF- CARAVAN PIELISEN KARJALA, REKINIEMI
Rekiniemi sijaitsee Lieksassa Kolin kansallismaisemassa kauniin Pielisen rannoilla
vireässä Vuonislahden kylässä.
Rauhallinen KARAVANPAIKKA, jossa voi retkeillä, kalastella ja ladata akkuja
sekä tutustua matkailunähtävyyksiin, kulttuuriin ja osallistua monipuoliseen
tapahtumatarjontaan.
Taikka olla vaan, nauttia hiljaisuudesta ja luonnon rauhasta.
Peruspalvelut sijaitsevat lähellä.
www.pielisenkarjala.fi

Simpauttajatreffit 20.-21.7.2011 Rekiniemessä
Kirjailija Heikki Turusen esikoisteos Simpauttaja palaa kotikylälleen Vuonislahden Herranniemen kesäteatteriin 15. – 30.7.2011 Lieksan harrastajateatterin esittämänä, 15 näytöstä. Teatteri
sijaitsee Pielisen rannalla Kolia vastapäätä.
SF-Caravan Pielisen-Karjala järjestää Simpauttajatreffit 20.-21.7.2011 Rekiniemessä puolen
kilometrin päässä teatterista.
Ohjelma:
20.7. 2011 saapuminen Rekiniemeen hyvissä ajoin. Saunat jo iltapäivällä klo 14 – 16.
Klo 17.00 Simpauttajaruokailu Kukossa.
klo 19.00 teatteriesitys Simpauttaja.
Hinnat Rekiniemessä 15 €/vrk vaunukunta, sis. valosähkön, saunavuorot yleisillä vuoroilla.
Majoittuminen maksetaan Rekiniemessä.
Teatteriesitys 20.7. 37,00 €/henkilö, sisältää: ruokailun klo 17,00 teatteriesityksen klo 19,00 ja
väliaikatarjoilun. Maksetaan Rekiniemessä
21.7.2011 Retki Ruunaan koskille, koskenlasku koskiveneellä: 40 euroa/henkilö sisältää koskenlaskun, erälounaan ja varusteet. Matkustaminen Ruunaalle omalla autolla, alle 12 v. perheen
mukana ilmaiseksi. Maksu maksetaan Ruunaalla matkailuyrittäjälle.
Niillä, jotka eivät lähde Ruunaan koskille, on mahdollisuus veneretkelle Paateriin ja Pieliselle. 30
euroa/henkilö, sisältää veneretken ja siihen liittyvät palvelut.
Sitovat ilmoittautumiset 30.6.2011 mennessä Aulis Nevalainen puh. 0400- 278035 tai sähköposti
aulisnevalainen@hotmail.com
• Ilmoittautuminen teatteripakettiin 20.7. 37 euroa/henkilö.
• Ilmoittautuminen 21.7. Ruunaan koskiretkelle 40 euroa/henkilö.
• tai vaihtoehtoisesti ilmoittautuminen 21.7. veneretkelle Paateriin ja Pieliselle 30 euroa/henkilö,
maksetaan Rekiniemessä.
Tarkemmat kelloaikataulut Rekiniemessä tapahtumiin. Katso www.pielisenkarjala.fi.

Lehtien puhkeamisesta
niiden lähtöön

Lea ja Kalevi Aherto Joensuusta. Lea tutkii viimeisintä Vuonislahti lehteä ja
Kalevi karttaa, mistä olisi parempi tie poislähtiessä. He olivat viettämässä
pääsiäistä Rekiniemessä.
- Tämä on ensimmäinen paikka keväällä ja viimeinen syksyllä jossa käydään
vuosittain. Viime vuonna lehti tuli koivuun keväällä kun tultiin ja syksyllä
lähti kun viimeksi käytiin. Jäätiin eläkkeelle, on aikaa kiertää ja katella paikkoja. Kalevi totesi että oli 42 vuotta linja-autonkuljettajana saman firman
palveluksessa. Kun on ikänsä ollut liikkeellä, niin veri vetää tien päälle.

