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PIISPALA - LEPPOISAA LAATUAIKAA
LUONNON ÄÄRELLÄ
Tervetuloa Piispalaan Kannonkoskelle kauniiseen
Kivijärven rantamaisemaan liikkumaan, leikkimään ja
nauttimaan luonnosta yhdessä perheen kanssa!
Varaa perheelle huoleton syyslomaviikon All inclusive-lomapaketti! Koko
perhe pääsee nauttimaan luonnonrauhasta, hyvästä ruoasta ja mukavasta yhteisestä tekemisestä. Ohjelmamme sisältää monipuolista toimintaa kaikenikäisille
sekä mahdollisuuden rauhoittua kauniiseen syksyiseen luontomaisemaan
luontoretken ja kevyen liikunnan parissa.

MUMMUT, VAARIT JA KAVERIPERHEET MUKAAN
SYYSLOMATARJOUS
Kutsu ystävä- tai sukulaisperhe mukaan ja saat
-50% alennuksen yhden aikuisen majoituksesta.
Tilamme taipuvat niin pienempien kuin suurempienkin
perheiden tarpeisiin ja voit ansaitusti itsekin levähtää,
kun maukas kotiruokamme huolehtii nälkäisistä lomalaisista koko loman ajan. Pääset majoittumaan hyvätasoisessa rivitalohuoneessa, paritalossa tai perhemökissämme yöpymistarpeen mukaan ja rantasaunamme lämpiävät illaksi iloisille saunojille. Päivän

SYYSLOMA
14.-18.10 ma-pe
ALL INCLUSIVE
68 €/hlö/vrk/aikuinen

päätteeksi voit virkistäytyä pulahtamalla syksyiseen

Alle 14v. 36€/hlö/vrk, alle 4-v. ilmaiseksi

Kivijärveen tai hiljentyä kauniiseen rantaan nauttimaan

Sis. Yöpymisen, aamiaisen, lounaan ja

tunnelmallisesta syysillasta.

päivällisen, saunan sekä ohjattu

Lisätiedot
p. 0207 694 300
www.piispala.fi

lomaohjelma
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LOMAOHJELMAa
Kädentaitajille
•
•

Syksyistä askartelua ja kädentaitoja luonnonmateriaaleista
Neulahuovutusta tai ekoaskartelutyöpaja

Luontoystäville
•
•

Koko perheen luontoretki metsään: kesto noin 2 tuntia,
retken pituus n. 2 km, soveltuu parhaiten yli 4-vuotiaille.
Pienten metsäretki, kesto n. 1 tunti, soveltuu yli 3-vuotiaille.

Seikkailumielisille
•
•
•
•
•

Geokätköt, ensikertalaisille opastus lajiin.
Stunt-rata, alaköysirata ja seinäkiipeilyratamme perheen tarzaneille.
Ikäsuositus: yli 6-vuotiaille
Frisbeegolf-rata tai maastoseikkailurastit koko perheen ratkottavaksi
Jousiammunta
Kiipeily ja laskeutuminen 13-metrisestä kiipeilytornista

Eläinystäville
•
•

Pieneläinkoti Pihkassa ohjattua eläintenhoitoa
Ponitalutusta perheen pienimmille

Aktiiviliikkujille
•
•
•
•
•
•

Perheen vesipedoille vesiliikuntaa ja vesileikkejä
Temppurata koko perheen energianpurkuun.
Perhesirkus: ohjattu koko perheen akrobatia- ja sirkustunti, soveltuu 		
koko perheelle.
Koko perheen huikea jäädisko.
Keilausta: Käytettävissäsi keilarata 1h ajan yöpymisesi aikana.
Lisäksi Piispalan perusliikuntatilat (liikuntasalit, kuntosalit) ovat
perheenne vapaassa käytössä varaustilanteen mukaan yöpymisen ajan.

Lisämaksusta:

Hyvinvointi uudelle polulle! Tee kehonkoostumusmittaus InBody 770-mittarillamme lomahintaan 20€. Mittaus sisältää palautteen.

Ennakkovaraukset ja tiedustelut p. +358 (0)207 694 300

