
 
 

 
 

 OSAKASINFO 
 
Tervetuloa tutustumaan Holiday Club viikko-osakkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä 
kuulemaan Holiday Clubin  ja viikko-osakelomailun uusimmat kuulumiset kahvikupposen äärelle. 
Teihin otetaan yhteyttä sopivan info-ajan varaamiseksi. Teemme parhaamme,  jotta Sinä ja perheesi 
nauttisitte paremmista lomista nyt ja tulevaisuudessa.  Osakasinfo on avoinna ti, pe ja la 10.00-17.00 
sekä ke ja to 14.00-20.00. Nähdään Eurooppatorilla. Muistathan osakas-infon 
Kysy infoaikaa torstaihin mennessä, puh. 030-6868128 

 

HC POINTS-jäsen :  Olethan muistanut varata etukäteen ensi vuoden oman viikkosi. 
                                 HC POINTS +358 (0) 9 693 79177 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              VIIKKOTIEDOTE OSAKKAILLE 

 

      20 
 

Mikäli olet tallettanut tai vaihtanut viikkosi muuhun kohteeseen, olkoon nämä asiat sinulle muuten vain tiedoksi. 
 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
 
Holiday Club Tampereen Kylpylä         p. 0300-870931 
Lapinniemenranta 12 
33180 TAMPERE 
www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/tampereen-kylpyla 
                                    
 
 
 

                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

MITÄHÄN SITÄ 

LOMALLAAN 

TEKISI? 



   
 

HYVÄ TIETÄÄ: 
 

Katso muuttuneet liikennejärjestelyt 
Tampereen kylpylän lähistöllä: 
http://www.holidayclubresorts.com/fi/
kohteet/tampereen-kylpyla/  
 
� Kehräämön yleistentilojen ja 

käytävien remontti. Valmistuu 
30.6.2019.Remontilla ei ole 
välittömiä vaikutuksia 
huoneistojen käytöön. . 

� HOLIDAY CLUB-osakaskortilla 
alennuksia palveluista. 

� Yhtiövastike kattaa 
kokonaisvuodepaikkamäärästä 
aiheutuvat kulut. Lisäpyyhkeistä, 
-kylpytakeista tai -liinavaatteista 
peritään erillinen maksu.  

� Huonelaskun vakuudeksi 
tarvitaan pankki/luottokortti, Visa 
Electron –kortti ei käy. 

� Lasten matkasänky on maksuton 
ennakkoon tilattuna omalle 
viikolleen saapuville osakkaille 
sekä RCI-vaihtajille. 

� Muistathan ilmoittaa lemmikin 
mukanaolosta ennakkoon! 
Lemmikkieläinmaksu 35 €. 

� Lisätarviketilaukset viimeistään 3 
vrk ennen lomaviikon alkua. 

� Huoneiston avainkortti kannattaa 
säilyttää erillään kännykästä. 

� Aulassa on ilmainen langaton 
internetyhteys. 

� Muista palauttaa 
matkatavarakärryt takaisin 
aulaan käytön jälkeen. Kiitos. 

 
Kiinteistöyhtiöiden huoneistoissa on 
taulutelevisio ja DVD –laite kaikissa 
huoneistoissa. Jos haluatte katsella 
maksukanavia, on sitä varten 
hankittava itse laitteisiin sopiva 
Tampereen alueen kaapelikortti. 
Lisätietoja kortteja myyvistä 
paikoista saa osoitteesta: 
http://www.ttv.fi/myyntipaikat.htm. 
 
Rentouttavia ja hauskoja lomahetkiä ! 
 
KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I –XIII ja 
OY LAPINNIEMI XIV-XIX 
Hallitus 
 
Tarkistathan mahdolliset muutokset 
ravintoloiden, palveluiden 
aukioloaikoihin sekä tarjoukset.  

KYLPYLÄ 
.00 

Su-to 8.30 – 20.30, pe-la 8:00- 
Lomalaisen sarjakortilla 
edullisesti altaalle. Vesijumpat 
sekä hydrotraining sisältyvät 
kylpylälippuun.  Perheen 
vesipedoille allasvalvojalta 
lötköpötköt, sukellusrenkaat ja 
uimalasit. Arvoesineille / 
avaimille on lukolliset lokerot 
ennen suihkuja. Huom. 
Eläkeläiskortilla ma-to koko 
päivän ja pe klo 12 asti 10€/kerta   

HARMONY SPA 
HOITO-OSASTO 
 

Hemmottelua ja hyvää oloa 
hoidoista. Suosittelemme 
varaamaan hoidot ennen lomaa. 
Varaa myös netistä 
http://www.holidayclubresorts.co
m/fi/kohteet/tampereen-
kylpyla/kylpyla-ja-
hoidot/harmony-spa/   tai 
puh. 0300 870 930   e-mail 
hoidot.tampere@holidayclub.fi 
Osakaskortilla kaikista 
hoidoista 10%. 
 

RAVINTOLA COTTON             

Avoinna ma-to 11-23, pe 11-24, 
la 12-24 ja Su Äitienpäiväbuffet 
Aamiaiset ma-pe 6:30-10 ja      
la-su 7:30-10:30. Lounasbuffat 
ma-pe 11-14 ja la 12-15 
Annoksia myös keittiön 
puuhiiligrillistä.  
Myös gluteenittomia annoksia. 
Testaa myös uusi viihtyisä 
cocktailbaari sekä allasbaari. 
Tervetuloa nauttimaan!   

CLASSIC  
PIZZA RESTAURANT 
  

ma-to 12.00-22.00  
pe 12.00-23.00, 
la-su 11.00-23:00  
Tule maistamaan 
maan kuuluja pizzoja. 

OSAKASLOUNGE   
Avoinna aikuisille aamusta 
iltakymmeneen. Sieltä löydät 
mm. tietokoneen, lehtiä ja 
vinkkejä Tampereen 
kulttuuritarjonnasta. 2. kerros. 

POWERHOUSE GYM 
Aikuisten kuntosali monipuoliseen 
harjoitteluun. Osakaskortilla 1 vko, 
henk.koht. 15 € 
 

R-KIOSKI vastaanoton 
yhteydessä. Palvelee 24h.  
 
GANT shop myynnissä GANT 
tekstiilejä, pyyhkeitä ja vaatteita. 
 

KIROPRAKTIKKO 
Alpha Club-Dr. Timo 
Kokouskeskus 2.krs, ma, ti ja ke 
ajanvarauksella, puh 040-501 2248 
Osakkaille ja heidän vierailleen 
(toistohoidot) lomaviikolla 
alennuksella. Kertahoito (50€)                      
 

LASTEN LEIKKIHUONE  
Kehräämön 2. kerros 
 

PYYKKIHUONE 
4. kerroksessa A-portaan hissin 
vieressä. Avain vastaanotosta.  
 

VINKKEJÄ  
Piipahda Tampereen kaupungin 
matkailuneuvonnassa kysymässä 
vinkkejä Hämeenkatu 14 B. 
 

Museokeskus Vapriikki on  
monipuolinen museokeskus  
Tammerkosken rannalla ja se 
tarjoaa nähtävää ja koettavaa koko  
perheelle. Kävelymatkan  
päässä Lapinniemestä.  
Museokeskus Vapriikki 
vapriikki@tampere.fi 
puhelin (03) 565 66966 
 

Käännä sanomalehtesi 
lomaviikoksi Lapinniemeen 
Osoite: HC Tampereen kylpylä  
Lapinniemenranta 12  
33180 TAMPERE 
Ilmoitathan tullessasi 
vastaanottoon, minkä lehden olet 
tilannut. 
 

Kävelysauvat lainaksi. 
Lapinniemestä loistavat reitit. Liike 
on lääkettä. Kysy vastaanotosta!  
 

Vastaanotossa lainattavissa 
lautapelejä. Särkän ja Superparkin 
liput alennettuun hintaan respasta.   
 

Kaupungin bussi, TKL:n linja nro 2 
kulkee Lapinniemestä. 
http://aamulehti.menoinfo.fi/  

 PERJANTAI 
10.5.2019 

TIISTAI 
14.5.2019 

 

TORSTAI 
16.5.2019 

 
 

Lämpimästi tervetuloa Lapinniemeen!  
Tuloselvitys lomahuoneistoihin alkaa 
klo 16.00.  
Saat ajankohtaiset osakasedut 
vastaanotosta. Hyvää lomaviikkoa! 
 

Cottonin Parsaviikot 29.4.-11.5. 
Tervetuloa nauttimaan! 

 

 

Vesijumppa klo 12.00  
 
Pakkahuoneen päivätanssit 
14.5.klo 13-15:45  Saku 
Backman. Liput 12€. Maksu 
käteisellä tai Smartum-setelit 
käy myös.  
Pakkahuoneenaukio 2   
Nyssellä 2 pääsee mukavasti 
paikalle. Tervetuloa! Huom! 
Naistenhaku klo 14:00. 

 
Hydrotraining klo 17.00 
 
 
 

Menovinkki: 
Rauhaniemen kansankylpylä, 
Rauhaniementie 23 B, 33180 
Tampere Avoinna: ma-to 15–20, 
pe 15-20:30 ja la-su 13-20 
(lisätietoja: www.rauhaniemi.net 

 

 

Vesijumppa klo 12.00  
 

Vesijumppa klo 17.00  
 

 

Tampereen Komediateatteri 
Alennus 4 € aikuisten ja 2 € 
lasten näytelmistä. Ei koske 
vierailuja. Alennuksen saa 
peruslipun hinnasta.Max. 4 
lippua/osakas. Varaukset p. 
0207 288 388. 

 
 

Cottonissa kuukausittain 
vaihtuva annostarjous 
osakkaille 14,90 €.. 
Tervetuloa nauttimaan!   

 
 

LAUANTAI  
11.5.2019  

 
 

Ravintola Cottonista Annoksia 
myös keittiön puuhiiligrillistä.. 

 

Keittiön sydämessä toimiva 
puuhiiligrilli antaa annoksille 
vastustamattoman arominsa. 
 

 
 

10x aik. kylpylä 110€ osakaskortilla 
 

PERJANTAI 
17.5.2019 

 

 

Osakaskortilla kaikista hoidoista 
10%. Kysy vastaanotosta vapaita 
ajankohtia. . 

 

Huoneiden luovutus: 
 
Kehräämössä klo 11.00  
Kimalluksessa klo 10.00  
Turvallista kotimatkaa ja 
tervetuloa uudelleen!    

Pyydämme lähtiessänne  

� Pesemään astiat ja 
laittamaan ne oikeille 
paikoilleen kaappiin.  

� Laittamaan käytetyt 
liinavaattet, pyyhkeet ja 
kylpytakit WC:n tai 
pesuhuoneen lattialle 
kasaksi.Ei lattiakaivon 
päälle.  

� Viemään roskat huoneistosta 
jäteastioihin,  

B tai C portaiden luona 

�  Palauttamaan huoneiston 
avainkorttinne joko 
vastaanottoon tai 
pysäköintihallin punaiseen 
postilaatikkoon. 
Palauttamaan 
matkatavarakärryt pääoven 
luokse käytön jälkeen.  

KIITOS!  

Turvallista kotimatkaa ja 
tervetuloa uudelleen!    

KESKIVIIKKO 
15.5.2019 

 

Vesijumppa klo 12.00  
 

Keskiviikkoretki  klo 13:00 
Opastettu kaupunkikierros 
bussilla Lähdemme klo 13 Kylpylän 
edestä bussilla opastetulle Tampere -
kierrokselle, jossa käydään läpi 
Tampereen historiaa ja kohteita 
Hatanpäältä Vuorekseen.  Reitti 
kulkee ensin vanhoissa ja 
tunnetuissa kohteissa kuten 
Pyynikillä ja Pispalassa ja kurvaa 
sitten keskustan kautta Hervantaan 
ja Vuoreksen uuteen 
asuinalueeseen. 
Noin 2 h kierroksen jälkeen 
nautimme päiväkahvit 
Kylpyläravintola Cottonissa.. 
Sitovat ilmoittautumiset retkelle 
maanantai-iltaan klo 18 mennessä 
Kylpylän vastaanottoon ja kerro 
tarvittaessa erikoisruokavaliosi.. 
Varaa retkimaksu 20 €/henkilö 
käteisenä retken oppaalle. 
Lämpimästi tervetuloa! Retki 

toteutetaan, mikäli sille on 8 

ilmoittautunutta. 
 

Hydrotraining klo 17.00 
 

Tuliaisvinkki:  
Lapinniemessä leivotaan 
maukasta hedelmäleipää, kysy 
ja tilaa Ravintola Cottonista. 

 

 

SUNNUNTAI 
12.5.2019  

Äitienpäivä ONNEA! 
 

Äitienpäiväbuffet Kattausajat 12:30, 
14:30 ja 16:30  Teethän pöytävarauksen 
ajoissa puh. 0300 870 930  

MAANANTAI 
13.5.2019 

 
 

Osakkaiden tervetulotilaisuus klo 
10:00                                         
Tule kuulemaan, mitä Tampereella voi 
lomaviikollaan tehdä. Tilaisuuden 
jälkeen arvomme aamiaiset ja 
nostamme tervetulomaljat.  
Kokoontuminen vastaanotossa.  
 

Osakaslounas klo 11:00.  Tervetuloa 
muiden osakkaiden kanssa yhteiselle 
lounaalle. Ilmoittaudu mukaan 
tervetulotilaisuudessa. Hinta 12.50€. 
 
Vesijumppa klo 12.00  
 

Hydrotraining klo 17.00 
 
 

Harmony Spa-hoitola palvelee 
ma-su klo 9-20 
Osakastarjous Hieronta  
50 min   45€ (norm. 59€) 

 

 


