
Hyvä Eesti Karavan Klubin ystävä! 

 

Kutsumme sinut ja perheesi yhdessä ystävienne kanssa Eestin karavanklubin 24. kokoontumiseen, Kauksin 
lomakeskukseen, Itä-Vironmaalle. Odotamme osallistujia noin 150- 200 perhettä Virosta ja myös 
naapurimaista. Tulethan sinäkin! 

Tapahtuma ja sen järjestetyt ohjelmat alkavat perjantaina, mutta paikalle voi toki saapua jo aiemmin. 
Seurustellaan ystävien kesken, saunotaan ja lomaillaan. Meillähän on edessämme pitkä pimeä aika. Nyt olisi 
viimeinen aika aloittaa marjojen ja sienien poiminta talvea varten. Peipsijärven lajirikkaat pohjoisosan 
metsät ovat niin sienien kuin myös marjojen poimintaan ihanteellinen paikka. 

Tapahtumaan on suunniteltu tunnelmallinen ohjelmisto. Suunnitelmissa on (Tosin asiat voivat 
muuttua/täydentyä riippuen osallistujien määrästä) 

 

• Perinteinen ”welcome” keitto perjantai iltana sekä yhteinen lounas lauantaina. 

• Elävää musiikkia meille tarjoaa Eesti Kunn ja Melody orkesteri ja tanssit niin perjantai kuin myös 
lauantaiiltana 

• Lapsille leikkejä ja kilpailuja lauantaina 

• Kauksin markkinat lauantaina 

• Karavantarvikkeiden myynti 

• Paikallinen grillifirma Lammas ja Roos valmistaa meille herkkuja. Lammasta, kanaa, possua ja 
kasviksia. Voit ostaa tuotteita kotiinvietäväksi. Grillimestari on paikalla torstai aamusta- lauantai-
iltaan. Grillimestarina toimii Jaak Arm. Tarkempi ohjelma julkaistaan ennen tapahtumaa ja 
lähetetään osallistujille sähköpostitse. 

Kauksin Puhkemajan keittiö on avoinna koko tapahtuma-ajan. ( ruokaa ja juomia) On myös mahdollista tilata 
edellisenä iltana aamupala seuraavaksi  aamuksi. 

Paikalla on mahdollisuus kemiallisen vessan tyhjentämiseen. Juomavettä on saatavilla ja harmaan veden voi 
päästää suoraan nurmikolle. (toivomme, että harmaavesitankkinne on tyhjä kun saavutte alueelle, siellä ei 
ole paikkaa mihin suuren määrän vettä voisi tyhjentää) 

Torstai-illasta sunnuntai aamuun on tarjolla sekä savusauna että tavallinen sauna. 

Osallistumismaksu (Sisältää koko ohjelmiston, perjantain tervetuliaiskeiton, lauantain yhteislounaan, 
saunojen käytön sekä leiriytymismaksut torstaista sunnuntaini) On 65€ / yksikkö (Kaksi aikuista ja alle 14-
vuotiaat lapset, yli 14 vuotiaista pitää maksaa osallistumismaksua +6€) Jos saavut ennen torstaita niin sinun 
pitää maksaa alueen omistajalle 10€ vuorokausimaksu. 

Osallistumismaksu pitää maksaa kolmen päivän kuluessa ilmoittautunisesta MTÜ Klubi Eesti Karavanin tilille 
(Toimitamme maksutiedot ilmoittautuneille sähköpostilla) Ilmoittumisaika päättyy 13 päivä syyskuuta. 

 

 

JÄTTEET, HILJAISUUS, SÄHKÖ, YHTEISRUOKAILUT: 

Jätteet: Alueelta puuttuvat suuret jätepisteet! Siksi pyydämme: Kaiken mikä muuttuu tapahtuman aikana 
jätteeksi, me viemme mukanamme kotiemme roska-astioihin. 

Yörauha: On rikkomaton! 

Sähkö: Alueella on sähköä saatavilla hyvin rajoitetusti. Jos sinulla on joku erityistarve sähkölle, ota yhteyttä 
Klubiin info@eestikaravan.eu  



Yhteisruokailut: (Perjantai-iltana sekä lauantain lounas) Näissä käytämme omia astioita. Säästämme 
luontoa. 

Odotamme sinua ja perhettäsi sekä ystäviänne Klubi Eesti Karavanin syksyiseen tapaamiseen. 

COVID-19!  Huomaa, että tapahtumaan osallistuminen vaatii voimassa olevan COVID -todistuksen. Tämä 
tarkoittaa, että tapahtumiin voivat osallistua vain ihmiset, jotka ovat saaneet kaksi rokotusta, 
Sairastaneet COVID-19-taudin tai heillä on negatiivinen testitulos (enintään 48 tuntia ennen otettu 
antigeenitesti. tai enintään 72 tuntia ennen otettu PCR-testi). Alle 18-vuotiailta ei edellytetä todistusta 

 

 

 


