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POHJOISMAINEN 
LANCIA-TAPAAMINEN 

SUOMESSA 2019

Suomessa järjestetään kesäkuun 7.-9.2019 
Pohjoismainen Lancia-tapaaminen. Paikka 
on tällä kertaa Espoon Hanasaari. Tapaami-

nen on 16. Pohjoismainen Lanciatapaaminen, jonka 
järjestävät vuorollaan Suomen, Norjan, Ruotsin sekä 
Tanskan Lancia klubit. Kyseessä on yksi suurimmista 
Euroopassa järjestettävistä Lanciatapaamisista. Tällä 
kertaa erityistä aihetta juhlaan antaa Suomessa hyvin 
tunnetun Delta-mallin 40-vuotisjuhlavuosi.

Suomessa tapahtuma oli ensimmäisen 
kerran 2015 Harjattulassa Turun lähellä. Paikalla oli 
runsas ja edustava kokoelma harvinaisia Lancioita eri 
vuosikymmeniltä. Tapahtumaan oli saapunut satakun-
ta osallistujaa Britanniasta, Ranskasta, Sveitsistä ja 
Itävallasta saakka, sekä tietysti Pohjoismaista, suoma-
laisten osallistujien ollessa valitettavasti vähälukuisi-
na.

Espoon Hanasaaressa järjestettävään tapaa-
miseen odotetaan jälleen runsasta osanottoa Poh-
joismaista sekä myös muualta Euroopasta ja toivot-
tavasti tällä kertaa myös Suomesta! Paikalle on myös 
jälleen lupautunut suomalaisia Lancia legendoja, jotka 
ulkolaisia ja kotimaisiakin Lancisteja kiinnostavat. Vuo-
den 2015 tapahtumassa Lancia-aikojaan muistelivat 
legendat Rauno Aaltonen sekä Juha Kankkunen. 

Ohjelmassa on tapaamisten perinteen mukaisesti 
kokoontuminen ja majoittuminen.

Perjantaina Hotelli Hanasaaressa, jossa illalla 
nautitaan päivällinen sekä tutustutaan paikalle saapu-
neisiin Lancioihin sekä Lancisteihin. 

Lauantaina aamiaisen jälkeen on tarkoitus 
tutustua Helsinkiin risteilyaluksella, joka lähtee 
hotellin laiturista ja palaa takaisin iltapäivällä. Helsin-
gissä on vapaa-aikaa tutustua kaupunkiin ja nauttia 
lounas omatoimisesti. Illalla hotellissa on juhlavampi 
päivällinen, jota ennen on mahdollisuus käydä myös 
saunassa. 

Sunnuntaina aamiaisen jälkeen on tarkoitus 
tehdä näyttävä ajelu eri vuosikymmenten Lanci-
oilla sekä käydä lounaalla, jonka jälkeen onkin aika 
sanoa näkemiin ja tapaamisiin 2020! Ohjelma pyritään 
pitämään väljänä, jotta osallistujilla olisi aikaa tutus-
tua toisiinsa sekä paikalle saapuneisiin Lancioihin. 
Kokemusten vaihtaminen onkin mielekkääksi koettu 
osa tapahtumaa. Tässä lehdessä on kansinväliseen 
jakeluun mennyt mainos jossa tietoja tapaamisesta. 

Osallistuminen tapaamiseen maksaa 180,- 
sisältäen perjantain ja lauantain päivälliset sekä 
sunnuntain lounaan, lauantain retken sekä muun 
ohjelman. 

Majoitus Hanasaaren Hotellissa maksaa 124,- 
kahdenhengen huone / yö, muita huoneita on myös 
saatavilla. Majoitus tulee varata suoraan hotellista 
mainiten Pohjoismainen Lancia-tapaaminen. Oman 
majoituksen järjestäminen on osallistuville myös mah-
dollista.

Lancia Club Finlandin kotisivuille avataan vuo-
den 2019 alkupuolella ilmoittautuminen, joka 
kannattaa tehdä ajoissa jotta pääsee osallistumaan 
tapaamiseen!

Lisätietoja: Mika Lindroos, mika.lindroos@lanciaclubfinland.fi (Aukeman kuvat vuoden 2015 tapahtumasta)


