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YKSILÖLLISET LEIRIPAKETIT URHEILUSEUROILLE
Leppävirralla sijaitseva Mansikkaharjun lomakeskus tarjoaa urheiluseuroille täysin
ainutlaatuisen leirityskokonaisuuden. Tarjolla on liikunnallisia vaihtoehtoja mm. hiihdosta
ja jääkiekosta melontaan, veneilyyn ja polkupyöräilyyn. Varaa leiripaketti ja tuo porukkasi
treenaamaan, virkistymään ja rentoutumaan!

LEIRITYSPAKETTI 3 vrk

LEIRITYSPAKETTI 2 vrk

(2 yön majoitus huviloissa ja mökeissä)

(1 yön majoitus huviloissa ja mökeissä)

Majoitus klo 13.00 jälkeen

Majoitus klo 13.00 jälkeen
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•
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•

2 x aamiainen, 2 x lounas, 2 x päivällinen, 2 x iltapala
puulämmitteisen rantasaunan ja grillikatoksen käyttö
kaikki harrasteet sisältyvät hintaan
hiihtoareenan käyttö
jäähallihinnat on sovittava erikseen

PAKETTIHINTA
2–10 HENGEN MAJOITUS
Juniorit alle 14 v

Aikuinen

2 vrk (1 yön majoitus)  68 e       79 e
3 vrk (2 yön majoitus)   118 e       139 e
Hintaan kuuluu AV-laitteistojen käyttö.
Karavaanarialueella majoitus sisältää sähkön; hinnoista -10 %.

LEIRILÄISTEN RUOKAILUUN kuuluu runsas aamiainen,
seisovan pöydän lounas- ja päivällisruokailu sekä runsas iltapala.
• tarjoamme oikeasti perinteistä kotiruokaa, salaatit,
kotijuomat, leivät ja levitteet
• jälkiruoka tai kahvi ja kahvileivät
HUOM! Kaikissa huviloissa ja mökeissä on jääkaapit,
kahvinkeittimet, mikrot, ym. keittiövälineistö ja astiat.

VARAUKSET JA LISÄTIEDOT:
Mansikkaharjun lomakeskus,
puh. 050 598 1481 tai sähköpostilla:
jukka.havukainen@mobiili.net

1 x aamiainen, 1 x lounas, 1 x päivällinen, 1 x iltapala
puulämmitteisen rantasaunan ja grillikatoksen käyttö
kaikki harrasteet sisältyvät hintaan
hiihtoareenan käyttö
jäähallihinnat on sovittava erikseen
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LEIRILÄISILLE ILMAISET
HARRASTUSMAHDOLLISUUDET:

MANSIKKAHARJUN
LOMAKESKUS
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Kalmalahdentie 8, 79100 Leppävirta
Puh. 050 598 1481
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