
Blues-Rautalanka-Iskelmä 
Cruising Party  

Kotka Santalahti Resort Bistro 
Meripaviljonki la 29.07.2023 
klo 19:00 – 22:00 
Minusta amerikanautot ja groovy musa kuuluvat yhteen kuin paita ja peppu.  

Tästä lähti ideointi kivasta + leppoisasta cruising-musatapahtumasta kauniissa, 
merellisessä kesämiljöössä – Kotkassa. Vanhana kotkalaisena suosin tuota 
merellistä satamakaupunkiamme, joka niin monelle on yhä aika outo paikka.  

Palaset on nyt kasassa ja kutsun mitä kunnioittavammin kaikki blues – rautalanka 
– rock’n roll - iskelmä -musiikin sekä jenkkicruisailun ystävät ensimmäiseen täysin 
epäviralliseen tapahtumaan Kotkan Santalahteen la 29.07.2023. 

Paikallinen Bändi on mitä mainioin BON-ANZA'S Ironstring & Blues Band : 
rautalanka- rock'n roll- blues-iskelmä- sekametelisoppa josta kostuu jokainen... 
jos kostuu.    

BON-ANZA'S Ironstring & Blues band koostuu erittäin pätevistä pitkänlinjan 
muusikoista joista yksi on ollut naimisissakin!!! Tämä yhtye on spektaakkeli, tämä 
pitää nähdä!!! 

 

 

 

Tapahtuman ja bändin kulujen kattamiseksi tulen keräämään paikanpäällä la 
29.07.23 Santalahti Resortissa kolehdin 10,00€ / osallistuja käteisellä, joten 
varautukaa tähän ja lyökää summa rehellisesti hattuun ! 

Jos kiinnostutte ja todennäköisyys osallistumisestanne on suuri laittakaa minulle 
ystävällisesti viestiä kuinka monta henkilöä tulee emailiin : samu@samuwagen.com , 
niin saamme jonkinlaisen arvion tapahtuman osallistujamäärästä. Kohteeseen on 
tarkoitus ajaa letkassa PK-seudulta, tarkemmin myöhemmin. 

Itse varaan hommaan koko viikonlopun 28.-30.07.23 ja Majoittajille olen arvioinut 
n.50 henkilöä, mutta varaukset voi kukin tehdä itse ja tilaan la mahtuu jopa 100h. 



Majoitusmahdollisuudet omatoimista varaamista varten, valitettavasti alennuksia 
parhaan sesongin aikaan en saanut : 

 

Santalahti Resort mökit https://santalahti.fi/majoitus-santalahti/ : 

Villa Aava 

Majoitus- ruokailu ja kokoustila, 18 vuodepaikkaa, 10 makuuhuonetta omalla wc:llä, 2 olohuonetta 
ja oleskelutiloja, 2 täysvarusteltua keittiötä, 2 saunaosastoa ammeella, 3 wc (+ 10 kpl 
makuuhuoneissa), 74 m² lasitetut ja lämmitetyt terassit avomerimaisemin.Hinta kahdelta 
vuorokaudelta yhteensä    4200,00€ sis. alv. 

5-hengen Saunamökki 

Saunamökissä on tupakeittiö, jossa vuodesohva, makuuhuone jossa parivuode ja pieni parvisänky, 
kylpyhuone ja sauna sekä terassi. Mökin hinta kahdelta vuorokaudelta yhteensä:    368,00€ sis.alv. 

4-hengen Suihkumökki 

Suihkumökissä on kerrossänky ja vuodesohva, suihku, wc, tupakeittiö. 

Mökin hinta kahdelta vuorokaudelta yhteensä:    288,00€ sis. alv. 

2-hengen Suihkumökki 

Suihkumökissä on kaksi erillistä vuodetta, suihku, wc, tupakeittiö. Mökin hinta kahdelta 
vuorokaudelta yhteensä:    288,00€ sis. alv. 

Leirintäalue: 

Leirintäalueella sijaitsevia 2 ja 4 hengen mökkejä on vielä useampia vapaana. 

2-hengen leirintämökissä on parivuode ja 4-hengen leirintämökissä parivuode ja vuodesohva 

Suihkut, wc:t ja tiskaushuone huoltorakennuksissa mökkien lähellä. 

2-hengen leirintämökin hinta kahdelta vuorokaudelta yhteensä:   183,00€ sis. alv. 

4-hengen leirintämökin hinta kahdelta vuorokaudelta yhteensä: 203,00€ sis. alv. 

 

Beach Hotel Santalahti HUONEHINNAT heinäkuu 2023 sis. aamiainen ! 
https://hotelsantalahti.com/   

Sivuttainen merinäköala Kahden hengen huone parvekkeella ja jaetulla kylpyhuoneella (1 huone) - 
Hinta 1 hengelle = 99,00€ /yö; hinta 2 hengelle = 112,00 €/yö.  

Perhehuone sivuttaisella merinäköalalla parvekkeella ja jaetulla kylpyhuoneella (1 huone) – Hinta 
1 hengelle = 109€ /yö; hinta 2 hengelle = 122,00 €/yö, hinta 3 hengelle = 149,00 €/yö, hinta 4 
hengelle = 179,00 €/yö.  

Metsänäköalahuone (3 huonetta) - Hinta 1 hengelle = 120,00€ /yö; hinta 2 hengelle = 129,00 €/yö, 
hinta 3 hengelle = 159,00 €/yö.  

Metsänäköalahuone parvekkeella (1 huone) - Hinta 1 hengelle = 130,00€ /yö; hinta 2 hengelle = 
139,00 €/yö, hinta 3 hengelle = 169,00 €/yö.  

Merinäköalahuone parvekkeella (7 huonetta) -  Hinta 1 hengelle = 140,00€ /yö; hinta 2 hengelle = 
149,00 €/yö, hinta 3 hengelle = 179,00 €/yö.  

2 makuuhuoneen perhehuone suurella parvekkeella (1 huone) - Hinta 1 hengelle = 139,00 € /yö; hinta  
2 hengelle = 139,00 € /yö, hinta 3 hengelle = 169,00 €  / yö, hinta 4 hengelle = 199,00 €  / yö, hinta 5 
hengelle = 249,00 € / yö 

Cruising-terveisin Samuli Hartikainen 040-3015002 / samu@samuwagen.com   


