
SUKUTAPAAM1NEN KUNNONPAIKA8SA

Ajankohta

Henkilomaara

Tarjoilui

Kokoustila

i ilavuokra

Kiitos mielenkiinnostanne Kylpyiahotelli Kunnonpaikkaa kohtaan,
Tarjouspyyntonne mukaisesti meilla on ilo tarjota teiile seuraavasti:

9,7,2022

noin 50-70 hid

Kokouspaketti 28 € / hlo sisaltaen:

*aamukahvin/teenja suolaisen kahviieivan ravintolan tiloissa
*lounas ravintola Aallottaren noutopoydasta

TAI

Kokouspaketti 34 € / hlo sisaltaen:

*aamukahvin /teen ja suolaisen kahvileivan ravintolan tiloissa
*lounas ravintola Aallottaren noutopoydasta
*iltapaivakahvin / teen ja makean kahvileivan ravintolan tiloissa

Lounas on tarjolla ravintolassa klo 11,00-14,00,

Noutopoyta sisaltaa runsaan salaattipnydan, keittoa, paaruoat Iisukkeineen
seka kahvi/ tee jalkiruoan kera, Lisaksi tarjolla tuoretta ja
kotiruokajuomat,

Sukuseura ilmoittaa Kunnonpaikalle kootusti osaliistujamaaran seka
mahdolliset erityisruokavaliot.

Vuorelasali (max. 60 hlo)

Kokousvarustelu tilassa:
* Datatykki, valkokangas seka flapoitaulu
* Langaton verkkoyhteys

Istumapaikkoja tilaan voidaan laittaa max, 70 henaelle,

Kun kaikiile osallistujille tilataan yhtenainen kokouspaketti, ei kokoustilasta
rnene erillista veloitusta.

Kylpylahotelli Kunnonpaikka [ Jokiharjuntie 3, 70910 Yuorela | 044 7476 111 (vaihde) www.kunnonpaikka.



S 51"*

Majoitus

Kylpylan ailasosasto

Laskutus

Peruutusehdot

130 € / vrk / kahden hengen huone
102 € / vrk / yhden hengen huone
162 € / perhe / vrk (2 aik. + 1-2 lasta) perhehuoneessa

Majoitushinnat sisaltavat runsaan aamiaisen seka kylpylan ja kuntosalien
vapaan ka'yton. Huoneet saa kayttoon klo 15 alkaen.

Majoituksen jokainen varaa itse suoraan Kunnonpaikasta tunnuksella
"Kumpulainen". Varaukset: mvvnti@kunnonDaikka.com tai puh. 044-7476
560.
Huoneiden maksu paikan pa'alla.

Majoitushintaan sisaltyy ilmainen uinti-ja saunomismahdoHisuus.
Kylpylassa on 6 saunaa ja 7 erilaista uima-allasta: mm. 25 metrin al!as
kuntouintia ja vesijuoksua varten, kylmavesiallas karaistumiseen, viihdeallas
vesihierontapisteineen seka poreallas rentoutumiseen. Lisaksi loytyy
tunnelmalliset Osrnannisaunat, joissa voi rentoutua eukalyptuksen
tuoksuisessa hoyryssa.

Kokouspaketit yhteislasku.

Pyydamme ilmoittamaan osanottajamaaran ja vahvistuksen tarjoiluista
Kylpylahotelli Kunnonpaikalle vahintaan 14 vrk ennen tilaisuuden alkua

Laskutusperusteena kaytamrne 4vrk ennen tilaisuutta
henkilomaaraa.
Laskutuslisa 10 €, maksuehto 14 vrk.

https://kunnonpaikka.com/fi/info/ajo-ohje/peruutuse hdot

Toivon tarjouksen sopivan teille ja johtavan varaukseen seka onnistuneeseen
vierailuun Kylpylahotelli Kunnonpaikassa.

Ystavallisin terveisin

Tiina Kemilainen
Myyntipalvelu
Kylpylahotelli Kunnonpalkka
044-7476 560
rnyynti@kunnonpaikka.com
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