Tapahtumien klubi 10:
Kulttuurimatkailullinen opintoretki Bättre Folk i Fjällen -festivaalille
Lähde mukaan Tapahtumien Hubin opintomatkalle Pyhätunturille 2.–4.2.2018. Haemme
oppia kulttuurin ja matkailun yhdistämiseen vierailemalla Bättre Folk i Fjällen -festivaalilla.
Maksuttomaan reissuun kuuluu bussimatkat Oulusta Pyhätunturille ja takaisin,
asiantuntijapuheenvuoroja ja työpajoja sisältävä räätälöity klubiohjelma kokouskahveineen
sekä festivaaliohjelmaan tutustuminen. Majoitus, ruokailut ja juomailut sekä mahdolliset
talviurheilut ovat omakustanteisia.
Bättre Folk on valokuvaajanakin tunnetun Aki Roukalan luotsaama musiikin ja kirjallisuuden
festivaalicocktail, joka houkuttaa joka kesä lähes 3000 kävijää Hailuodon ainutlaatuiseen
saarimiljööseen. Hailuodossa järjestettynä Bättre Folk ei voi paljon isommaksi kasvaa, mutta
sen sijaan festivaali on onnistunut laajentumaan Helsinkiin ja Pyhätunturille. Kuulemme
promoottori Roukalalta, miten omaleimainen kulttuurielämys tehdään ja monistetaan
sopivaksi eri ympäristöihin, ja koemme tietysti käytännössä, miten kulttuurifestivaalin
konsepti toimii tunturissa. Festivaaliin voit tutustua täällä: http://www.battrefolk.fi/
Retkelle kutsutaan mukaan tapahtumajärjestäjien lisäksi matkailualan toimijoita PohjoisPohjanmaalta. Sekä matkan aikana että Pyhällä on nimittäin tarkoitus myös työskennellä
teidän omien kulttuurimatkailuideoidenne kanssa asiantuntijoiden vinkkien avulla.
Hartaimmissa toiveissamme siintää liuta onnistuneita verkostoitumisia ja ehkä jopa pari
kuningasideaa matkailutoimialan ja festivaalien yhteistyön helpottamiseksi ja kehittämiseksi.
Ilmoittautuminen 11.12.2017 mennessä
Mukaan mahtuu bussilastillinen, ja nopeat päätöksentekijät elävät, joten ilmoittaudu
VIIMEISTÄÄN maanantaina 11.12. Ilmoittautuminen: http://bit.ly/hubilaisettunturiin
Huomaa, että ilmoittautuminen on sitova, ja joudumme sakottamaan peruutuksista ilman
hyväksyttävää syytä (esim. sairaus).
Varaathan itse oman majoituksesi. Meille on kiintiöity 15 erikoishintaista 2 henkilön huonetta
hotelli Pyhätunturilta. 10 % alennuksen saa koodilla ”Hubi-hanke”. Varaukset numerosta 08
8600 400 tai myynti@pyha.fi tai riitta.huttu@pyha.fi Muita majoitusvaihtoehtoja
(huoneistoja, mökkejä) löydät osoitteesta https://pyha.fi/majoitu.
Hinnat 2.–4.2.2018/ 2 vrk Hotelli Pyhätunturissa https://www.skiinn.fi/majoitus/pyha/hotelli-pyhatunturi seuraavasti:

·

·

2HH - 208,70 €/ 2 vrk (104,35 €/ hlö). Majoittujilla täytyy olla huonekaveri varausta
tehdessä tiedossa. Huonehinta voidaan tarvittaessa jakaa kahdelle laskulle ja molempiin
laskuihin lisätään 12 € laskutuslisä.
1HH - 190,80 €/ 2 vrk + 12 € laskutuslisä
Varaukset 28.12. mennessä. Tämän jälkeen tulevat varaukset ovat mahdollisia samalla
hinnalla varaustilanteen mukaisesti.

Alustava aikataulu
Pe 2.2.2018
7.00 lähtö Oulusta – 13.00 Pyhätunturilla
pe-la: Työskentelyä, tutustumista festivaaliin ja aikaa talviurheilulle
Su 4.2.2018
12.00 lähtö kohti Oulua – 18.00 Oulussa
Aikataulut, ohjelma ja muu, kuten ryhmäalennukset laskettelulipuista, tarkentuvat vuoden
loppuun mennessä. Jos on jotain kysyttävää ennen sitä, ota yhteyttä: Taina Ronkainen, 040
621 1249, taina.ronkainen(at)ouka.fi, Henri Turunen, 040 621 2015, henri.turunen(at)ouka.fi.

