
Ammatillisten perhekotien liiton Bioperheiden päivät järjestetään 27.-29.4.2017 Kylpylähotelli Peurungassa 
Laukaassa, Jyväskylässä. Järjestäjänä toimii tänä vuonna Keski-Suomen laatupiiri. Luvassa on jälleen mukava 
reissu sekä lapsille että aikuisille. 

Alustava ohjelma:

To 27.04.  klo 13.00-13.30  saapuminen Peurunkaan, tulokahvit
  14.00-16.00  yhteiset kuulumiset (yhteinen tila)
  17.00–   päivällinen
  18.00-20.00   hohtokeilaus (keilahalli)
  20.00–   iltapala

Pe 28.04.  klo 7.00-9.30   aamiainen
  10.30-12.00  luistelua, pelejä (jäähalli)
  12.00–   lounas
  13.00-14.30   Parisuhdeasiaa aikuisille: 
     Bioperheen suhdetarpeet ja työkaluja kommunikointiin
     Hanna Ranssi-Martikainen ja Pekka Matikainen/Parempi avioliitto ry
     (yhteinen tila) 
     - nuorille ja lapsille omaa ohjelmaa
  14.30–   Perhepotretti, perheiden kuvaus sovittujen ohjeiden/vihjeiden 
     mukaan vuorotellen. Perheelle muistoksi oma valokuva
     (järjestetty oma tila) hinta 100 € , vapaaehtoinen perheille
     -toiset perheet yhteisiä kuulumisia yms. vapaata toimintaa
  17.00–   päivällinen
  18.30–   kylpylähotellin palveluja tai yhteistä toimintaa
  20.00–   iltapala
     yllätysohjelmaa yhteisessä tilassa

La 29.04.  7.00-10.30   aamiainen
  10.30–   päivien yhteenveto ja päätös (yhteinen tila)

Su 30.04.    Varaus; mahdollista jatkaa majoitusta sunnuntaihin!

Osallistujilla käytössä yhteinen kokoontumistila koko ajan. Kylpylä ja kuntosalitoiminnot vapaassa käytössä. 
Kylpylässä käytettävissänne: ainutlaatuinen 100 m pitkä jokiallas, porealtaita, kylmä- ja lämminvesialtaat, suih-
kumaailma, allasbaari sekä huima 130 m pitkä vesiliukumäki!
Kylpyläkäynnit sisältyvät majoituksen hintaan. Lisäksi kylpylähotellilta löytyy monenlaista aktiviteettia joko 
maksullista toimintaa sekä hyvät ulkoilumahdollisuudet. Katso lisää www.peurunka.fi.

Ilmoittautumiset 28.2.2017 mennessä liiton sivuilla olevan ilmoittautumislomakkeella. Samalla lomak-
keella voi ilmoittautua myös perhepotrettiin. 
Lisätietoja Sari ja Juhani Suontamo p. 040 703 8565 ja 0400 548 735
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Majoitusvaraukset kylpylähotelliin tulee tehdä itse suoraan Peurunkaan viimeistään 28.2.2017
puh. 020 751 601, varaustunnuksella ”APKL/bioperheet”. Huom. Majoitukseen sisältyy täysihoito. Puhelin-
palvelu on auki ma-pe klo 8-18.

Majoituspaketit:
Huonehintoihin sisältyy:
- 2 x aamiainen 
- 2 x päivällinen Peurankello Tasting -ravintolassa 
- 1 x kotiruokalounas Pata & Pannu -ravintolassa 
- 2 x iltapala Pata & Pannu -ravintolassa 
- teemakylpylän sekä kuntosalien vapaan käytön 

2 hh:ssa    166 euroa / hlö / 2 vrk 
1 hh:ssa    230 euroa / hlö / 2 vrk 
lapsi 4-14 v lisävuoteella  66 euroa / hlö / 2 vrk 
lapsi 4-14 v junnuhuoneessa  106 euroa / hlö / 2 vrk 
- junnuhuone on lapsille varattu oma huone, josta on väliovi viereiseen aikuisten huoneeseen

Huoneet sijaitsevat kylpylähotellin päärakennuksessa. Huoneet ovat uudistettuja, nykyaikaisia huoneita kaik-
kien palveluiden läheisyydessä. Huoneissa on minibaari, kylpytakit sekä wlan-yhteys. Huoneissa on lisävuode-
mahdollisuus.

Jos perhe haluaa jatkaa vielä lauantain ja sunnuntain välisen yön, hotelli tarjoaa ryhmällenne erikoishintaan lisä-
yön. Hinnat sisältävät aamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalien vapaan käytön.
1 hh sekä 2 hh  99 euroa / huone 
lapsen 4-14 v lisävuode 10 euroa / lapsi

Tervetuloa kaikki viihtymään mukavassa seurassa!


