Tiedote ja lomatarjouksia Kuntorannasta:
Lomatarjoukset ovat yhdistyksenne jäsenille varattavissa pääsääntöisesti
yksin, kaksin tai pikkuporukoille. Osa tarjouksista voi olla ryhmälle (esim.
kokous- ja virkistyspaketti yhdistyksen kevät-, vuosi- tai syyskokoukseen).
Suosittu Viron hinnoilla -paketti 4 vrk
alk. 220,00 €/hlö/2hh











4 x Hyvänolon aamiainen buffetista
4 x Päivällinen buffetista
1 x Hydrovesihieronta 20 min
1 x Parafangosavi 20 min
1 x Hieronta 15 min
1 x Yrttikylpy 20 min
(hoitojen listahinta on 80 €)
Majoitus 2hh
Kylpylän ja kuntosalin käytön aukioloaikoina
Voimassa 31.5.2019 saakka, paikkoja rajoitetusti, varattavissa varaustilanteen mukaan

Teatteripaketti 1 vrk alk. 67 €/hlö/2hh
 Majoitus 2hh
 Teatterilippu Teatterituotannot.fi;n (Kuntorannassa) tai Varkauden Teatterin näytökseen





(omin kyydein), katso www.teatterituotannot.fi tai www.varkaudenteatteri.fi
Aamiainen (kysy myös puolihoitoa)
Kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö aukioloaikoina
Kysy myös puolihoitoa.
Voimassa teattereiden näytöskausina 31.12.2019 saakka

Ke 8.5. klo 19 Myöhästynyt hääyö
To 16.5. klo 18 Myöhästynyt hääyö
La 25.5. klo 14 Kahen akan loukussa (lisätty 18.3.2019!)
La 15.6. klo 14.00 ENSI-ILTA "Remppaa ja rintakarvoja". Cameo-roolissa Timppana
Mikko Alatalo!

Elorieha 4 vrk 14. – 18.8.2019
Ph alk. 222,00 €/hlö/2hh







Majoitus 2hh
Paljon hauskaa tekemistä yhdessä muiden kanssa, mm. ”Eloriehkasut” savolaesittain,
”Sinun vuorosi loistaa” –estradi on vapaa lomalaisille -> omat ohjelmat ja materiaalit
mukaan, Samulin Terveyspysäkki -> kysy terveydestä, vinkkejä arkeen…
Vesijumppaa, ulkoliikuntaa, tanssia, laulua…
”Remppaa ja rintakarvoja” teatteriesitys sisältyy hintaan
Aamiaiset, iltapäiväkahvit ja päivälliset (puolihoito iltapäiväkahvein)
Lisävuorokausi ennen tai jälkeen tapahtuman Am 33,00 €/hlö/2hh tai Ph 45,00 €/hlö/2hh

Varaukset ja lisätiedot myynti@kuntoranta.fi tai 017 560 1403.
Pidätämme oikeudet ohjelmien muutoksiin.

Kuntorannassa järjestetään Veikkauksen (ent. RAY:n) tukemia lomia.
Lomat haetaan ja myönnetään LOMAJÄRJESTÖISTÄ (Solaris-lomat ry,
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry, Hyvinvointilomat ry ja Nasy –
Naiset yhdessä ry). Lomat ovat kaikille Suomessa asuville vapaasti
haettavia lomia, eivätkä edellytä minkään järjestön jäsenyyttä.
Löydätte Kuntorannassa pidettävät lomajaksot ja lomajärjestöjen
yhteystiedot www.kuntorant.fi / Tuetut lomat –sivulta.
HUOMIO! Tuettujen ryhmälomien haku vuodelle 2020 on käynnissä!
MTLH ry:n ryhmälomien hakuaika päättyy 15.5.2019, Solaris-lomat ry:n ja
Hyvinvointilomat ry:n hakuaika päättyy 31.5.2019. Haku ja lisätiedot
asianomaisista lomajärjestöistä.
Tietolähde Kuntorannan markkinointirekisteri.
Mikäli ette halua tarjouskirjettä jatkossa, VASTATKAA SUORAAN tähän kirjeeseen ja
ilmoittakaa kirjeen peruutuksesta.
Voitte myös varata loman, pyytää lisätietoja tai ilmoittaa yhteystietojen muutoksista
vastaamalla kirjeeseen.
Jos kirje ei näy oikein, voitte lukea sen tästä >>Kirje_toukokuu_2019

Tervetuloa Kuntorantaan!
Myyntipalvelu
Kuntorannantie 14
78400 VARKAUS
017 560 1403
myynti@kuntoranta.fi

