
KUTSU
JÄSENTAPAHTHUMA - PATA 70-VUOTTA 

Tänä poikkeuksellisena vuonna emme juurikaan ole

päässeet tapaamaan toisiamme kasvokkain mutta nyt

siihen tarjoutuu loistava tilaisuus!

PATA Finland Chapter juhlistaa kansainvälisen

emojärjestömme, PATAn, 70 vuotta täyttävää upeaa

taivalta Aasian ja Tyynen valtameren alueiden matkailun

edistämisen saralla järjestämällä Suomen patalaisille

ikioman juhlaillallisen:

JUHLAILLALLINEN 7.10.2021

Aika:                  torstai 7.10.2021 klo 18-22

Paikka:             Original Sokos Hotel Vaakuna, 10. krs:n tilausravintola 

                             Asema-aukio 2, 00100 Helsinki                         

                             (sisäänkäynti Postikadun puolelta)

Pukukoodi:    Juhlava sinun tavallasi

Vinkki: PATA-teema saa näkyä asuvalinnoissa – miltä tahansa vuosikymmeneltä 

 

Vaakunan tilausravintola sijaitsee ylimmässä kerroksessa Mannerheimintien ja Postikadun

kulmassa.

Tila on yksityiskäytössämme ja sään salliessa myös iso ulkoterassi. Vaakuna-hotelli täyttää

ensi vuonna 70, sillä se avattiin Helsingin Olympialaisiin 1952. Sisäänkäynti tilausravintolaan

tapahtuu Sokos-tavaratalon Postikadun hisseillä. Tilausravintolassa meillä on oma vartioitu

vaatesäilytys ja eteispalvelu. Tilaan mahtuu sata henkeä mutta olemme rajanneet

paikkamäärän terveysturvallisuuden vuoksi puoleen eli voimme ottaa korkeintaan 50

vierasta. Tilaisuuden toteutuminen edellyttää vähintään 20 osallistujaa.

Syysiltojen tummuessa on mitä upeinta istua yhdessä alas nauttimaan hyvästä illallisesta,

mitä parhaimmasta seurasta sekä svengaavasta ohjelmasta ja PATA-tunnelmasta. Luomme

sen yhdessä! 

Lienemme syksyyn mennessä kaikki jo rokotettuja, joten salin väljän täytön huomioiden voit

tulla mukaan turvallisin mielin. Itsestään selvää on, että sairaana tai oireisena ei tietenkään voi

osallistua.

Tilaisuus on vain yhdistyksemme jäsenille, joten jos joku kollegasi haluaisi mukaan, kannattaa

nyt liittyä niin ehtii vielä päästä syksyn tapahtumiimme.

Lämpimästi tervetuloa!

PATA Finland Chapter 



Illan alustava ohjelma

Juhlaillallisen menu

17.30 Ovet avautuvat, tervetuloa 10. Kerrokseen,

saapuminen klo 18 mennessä

18.15 Neljän ruokalajin illallinen ruokajuomineen pöytiin

tarjoiltuna

20.00 Elävää musiikkia, seurustelua sekä mahdollisuus

ostaa viiniä ja olutta omasta yksityisbaarista

22.00 Tilaisuus päättyy

Ceasar-salaatti naturel  (L, pyydettäessä myös G)

**

Tattikeitto

**

Vuohenjuustolla kuorrutettua kananpoikaa ja perunapaistosta (VL, G)

**

Crème brûlèe

kolme kaatoa valko- tai punaviiniä (Murviedro Collection Sauvignon Blanc tai Crianza)

jälkiruokaviini La Caliera Moscato d’Asti

kahvi/tee

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisesta erikoisruokavaliostasi.

Ilmoittautuminen

PATA-saitin kautta ma 16.8.2021

mennessä. 

Maksu erääntyy 31.8.2021

Muutos- ja peruutusehdot

-kuluton peruutus 31.8.2021 mennessä

-1.-22.9.2021 peruutuskulu 10 euroa

-23.9.2021 alkaen ei takaisinmaksua

mutta nimenmuutos mahdollinen
Hinta: 

89 euroa per henkilö

- neljän ruokalajin illallinen

- menun mukaiset juomat

- vartioitu vaatesäilytys

- musiikkiohjelmaa


