Zaproszenie
Wrzesińska grupa inicjatywna zaprasza wszystkich klubowiczów, rodziny oraz sympatyków
na towarzyskie spotkanie w Gąsawie (powiat Żniński, 17.756389, 52.768333). Spotkanie odbędzie
się w dniach 13-14.04.2019 r. Dla dysponujących większą ilością czasu istnieje opcja miłego
spędzenia piątkowego wieczoru oraz nocy w agroturystyce. Do dyspozycji gości pozostaje
kilkanaście klimatycznych, jak to przystało na agroturystkę pokoi, również wieloosobowych. Bazą
spotkania będzie Gospodarstwo Agroturystyczne Agorbiskupin Marii i Jana Kaczmarków w Gąsawie
przy ulicy Krótkiej 18.
Spotkanie rozpoczniemy już w piątek, kiedy to wspólnymi siłami przy sprzyjających
warunkach pogodowych spróbujemy rozbić namiot klubowy i spędzić wieczór przy ognisku lub
grillu. Tego dnia zaopatrujemy się indywidualnie w to , na co kto ma ochotę przysmażyć na ogniu i
rozpocząć sezon grillowy. W sobotni poranek zaraz po śniadaniu ruszymy w krótki przejazd po
pięknych Pałukach. Na trasę przejazdu proponujemy zaopatrzyć się w termos z kawą lub herbatą, a
my zapewnimy coś słodkiego dla wzmocnienia, a przyda się to w czasie spacerów i zwiedzania
okolic. Po południu zapewniamy ciepły posiłek regeneracyjny, który wszystkim uczestnikom pomoże
w pieszym dotarciu do bazy spotkania.... Po powrocie i chwili odpoczynku, jeśli pogoda pozwoli,
wszyscy chętni posiadający nadmiar energii będą mogli spróbować swoich sił w drużynowych
dyscyplinach sportowych. Wieczorem spotkamy się w zadaszonej części obiektu na otwartym
powietrzu (przy niesprzyjających warunkach pogodowych do dyspozycji mamy salę), aby miło
spędzić wieczór przy posiłku zaserwowanym przez właścicieli, muzyce oraz wspólnej zabawie do
późnych godzin wieczornych. Niedzielę rozpoczniemy śniadaniem, a później zapraszamy na wspólny
spacer nad jezioro Gąsawskie.

Koszt spotkania:
1. Nocleg z piątku na sobotę ze śniadaniem: 55 zł osoba dorosła, 35 zł dzieci.
2. Nocleg z soboty na niedzielę ze śniadaniem, posiłkiem regeneracyjnym, kolacją 130-140 zł
osoba dorosła, 80 zł dzieci.
Posiadamy bardzo ograniczoną bazę noclegową- około 60 miejsc w różnym standardzie, a
więc zachęcamy do szybkiego przesyłania zgłoszeń, kto pierwszy ten lepszy...
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: maciej@citroenklub.pl w terminie do 5 kwietnia.
Lista zgłoszeń może zostać zamknięta wcześniej po wyczerpaniu się dostępnych miejsc.
Atmosfera oraz dobra zabawa jak zawsze zagwarantowana na naszych spotkaniach.
Spotkanie odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Serdecznie zapraszamy !!!

