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Gruppo MOTO GUZZI Finlandia ry ja Suomen Moottoripyörämuseo kutsuvat MOTO 
GUZZIEN ystävät juhlimaan merkin 100-vuotista historiaa Lahdessa lauantaina 5.6.2021. 
Kutsu on Avec. Pukukoodi: ”rento/vapaa”.   

 

Juhlaparaati (moottoripyörillä) 

Klo 12:30 -  Tilaisuus alkaa kokoontumisella paraatiin Lahden torille. 
Klo 13:00 -  Paraati ajetaan ennalta suunniteltua reittä myöten ja se päättyy MP-museolle. 

MP-museon punainen 2-kerrosbussi johtaa paraatia.  
 

Kokoontuminen MP -Museolle  
Moottoripyörät pysäköidään MP-museon P-alueelle tai tilan käydessä ahtaaksi aluetta 
ympäröiville P-alueille.  
 
Tutustuminen MP-museon uudistettuun näyttelyosastoon, jossa juhlavuoden kunniaksi 
on avattu MOTO GUZZI 100 vuotta näyttelyosasto (tutustuminen nonstoppina koko 

tilaisuuden ajan). Noudatamme sen hetkisiä koronaohjeita ja muutokset 
ohjelmaan ovat mahdollisia.  
 

Klo 15:00 Tilaisuuden avaustapahtuma pidetään koronatilanteesta riippuen sisällä tai ulkona.   
Tutustuminen MP-museon uudistettuun näyttelyosastoon jatkuu.   

 
Klo 17:00  Päivällinen – italialaishenkinen ruokailu. Tarjoilu on omakustanteinen (alkusalaatti, 

pastaruoka, kahvi, 16 €). 
 

Klo 19:00 Iltabileet MP-museolla, jatkuvat ns. valomerkkiin saakka.   
 
Majoitus Gruppo on sopinut yönylivieraille majoitusmahdollisuuden Solo Sokos Hotel Lahden 

Seurahuoneelle. Seuraavalla sivulla on tarkemmat ohjeet majoitusta koskien. 
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Majoitustarjous Sokos Hotel Lahden seurahuone 
Tarjous tarkoittaa sitä, että osallistujat varaavat yhteisesti sovitulla koodilla huoneensa itse ja 
huolehtivat myös majoituskustannuksistaan. Tarjoushinta on voimassa hotellin vapaan saatavuuden 
puitteissa 22.5.2021 saakka. Huoneet ovat käytössänne tulopäivänä klo 15.00 jälkeen ja ne tulee 
luovuttaa lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00. 
 
5.-6.6.2021 

 Standard yhden hengen huone                       117 euroa / huone / yö 

 Standard kahden hengen huone                     137 euroa / huone / yö 

 Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja alv:n. 
  
 Tarjoushinnan varaus, huoneet ovat varattavissa hotellin vapaan kapasiteetin mukaisesti: 
  Huonevaraukset tunnuksella ”Moto Guzzi 100v”  

 
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, puh. 020 1234 655, email. seurahuone.lahti@sokoshotels.fi 
Puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min 
Nettisivun kautta www.sokoshotels.fi, varaustunnus: BMOTO21 
 
Pysäköinti: Hotellilla on pysäköintihalli, joka on tiloiltaan rajallinen eikä hotelli ota ennakkovarauksia. 
Hinta 19 euroa yö. Samaan ruutuun voi laittaa 2 pyörää, jolloin hinta puolittuu. Lähellä Sokos 
tavaratalon P-hallissa on lisää hotellille varattuja autopaikkoja. 
 
Edullisempi majoitusvaihtoehto Lahden keskustassa 
Esimerkiksi GreenStar Hotel Lahti: 
https://www.greenstar.fi/hotellit/lahti/ 
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