
HUONEET
Superior     viikonloppu (pe–su)
2 hh  154 €/vrk 107 €/vrk
1 hh  120 €/vrk 86 €/vrk
suite 	 225 €/vrk	 176 €/vrk

Standard
2 hh  118 €/vrk 92 €/vrk
1 hh  96 €/vrk  85 €/vrk

Perhehinta 174 €/vrk 148 €/vrk

Huvila Urhola
2 hh  156 €/vrk 112 €/vrk
1 hh  122 €/vrk 88 €/vrk

Mäntyranta huoneistot
Kahdelle (2 hlöä) 107 €/vrk 85 €/ vrk 450 €/viikko (6 vrk)
Neljälle (4 hlöä) 208 €/vrk 184 €/ vrk  874 €/viikko (6 vrk)

• Viikkohinta sisältää aamiaiset, ei välisiivousta.

LOMALLE
Lomavuorokausia täydennät erilaisilla etukäteen varattavilla hemmottelu- ja terveyshoidoilla
oman makusi mukaan!

KUNTOLOMA HARJULLA, 4 vrk  alk. 399 €/hlö
sis. täysihoito, 2 osahierontaa, parafiinihoito, 3 x ohjattu liikuntaryhmä

SENIORIN HEMMOTTELUVIIKONLOPPU   245 €/hlö
sis. täysihoito, ohjelma, puolihieronta ja parafiinihoito

OOPPERAPAKETTI, 1 vrk alk. 117 €/hlö/vrk
sis. puolihoito ja kuljetus oopperaan

KESÄPAKETTI, 1 vrk alk. 82 €/hlö/vrk
sis. puolihoito, sisäänpääsy Suomen Metsämuseo Lustoon

TÄYSIHOITOLISÄ, 2 hh    26 €/hlö/vrk*

PUOLIHOITOLISÄ, 2 hh  14 €/hlö/vrk*

• * Hinta 25.6. – 5.8.2018  31/17 €
• Lisämaksu 1hh 30 €/vrk

• Lomapaketit ja majoittuminen Kruunupuistossa soveltuvat myös Sinulle, joka tarvitset apua tai
hoivaa päivittäisissä toimissasi. Avustettavuuslisä alk. 50 €/vrk.
Kysy lisää asiakassihteeriltä puh. 040 684 6488.
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LIIKUNTAVÄLINEET
• polkupyörä
• kickbike
• lumikengät
• soutuvene
• potkukelkka

6 €/hlö/ 2 h
14 €/hlö/ päivä 
(6 h)

• kick spark
• retkiluistimet
• kävelysauvat
• frisbee-golf
• minigolf

• Huonehintaan sisältyy aamiainen,  
allasosaston ja kuntosalin käyttö 

• Viikonloppuhinnat eivät ole voimassa  
25.6. – 5.8.2018

• Perhehinta: 2 aikuista ja 1-2 alle 13 v.  
lasta lisävuoteissa

• Huvila Urholassa on 11 kpl 2 hh ja  
yksi 1 hh

• Savonlinnan Oopperajuhlien oopperailtoi-
na järjestämme edestakaisen kuljetuksen 
Olavinlinnaan, ilmoittautuminen klo 15 
mennessä

VARAA HUONE 
osoitteesta

www.kruunupuisto.fi

Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 
58450 Punkaharju, puh. 020 763 9130 

www.kruunupuisto.fi

Myyntipalvelumme palvelee 
ma-pe klo 8-17.

Puh. 020 763 9131,  
myyntipalvelu@kruunupuisto.fi

Oopperapaketti voimassa
• 6.7. – 4.8.2018

Kesäpaketti voimassa
• 25.6. - 5.8.2018

Fatbike
12 €/2h
30 €/päivä (6 h)

Fatbike sähköavusteinen
20 €/2h
50 €/päivä (6 h)



RAVINTOLA KRUUNUPUISTO
Ravintola Kruunupuistossa on 120 asiakaspaikkaa. Ravintolassa tarjoillaan aamiaista sekä lou-
nas- ja päivällisaikaan laadukasta kotiruokaa noutopöydästä sekä a la carte – annoksia. Ravin-
tolan tarjonnassa huomioidaan eri vuodenaikojen erityispiirteet sekä paikallisuus. Ravintolassa
A-oikeudet.

Iltaisin ravintola palvelee tilausravintolana, jossa onnistuvat erilaiset perhe- ja yksityistilaisuudet
joihin tarjoilut suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaan. Ravintola Kruunupuisto toteuttaa kaikki
tarjoilut myös Kruunupuiston muihin tiloihin. Inkeritalo palvelee kesäkahvilana ja soveltuu myös
erilaisten yritystilaisuuksien sekä perhejuhlien pitopaikaksi.

Katso lisää osoitteesta www.kruunupuisto.fi! Sieltä löydät myös aukioloajat sekä ravintolan
viihde- ja tapahtumatarjonnan ympäri vuoden!

Aamiainen       25.6. – 5.8.
 arkisin klo 7 – 9   10,50 €  11,50 €
 la – su  klo 8 – 10  10,50 €  11,50 €
Lounas
 ma – to  klo 11 – 13  12,50 €  16,00 €
 pe   klo 11 – 13  13,80 €  17,80 €
 la – su  klo 12 – 14  17,00 €  17,80 €
Päivällinen
 ma – to klo 16.30 – 18.30  14,80 €  15,50 €
 pe – la   klo 16.30 – 18.30  17,00 €  17,80 €
 su   klo 16.30 – 18.30  12,50 €  15,50 €

Lapset 4 – 12 v. -50%.

Perjantaisin ravintolassa take away myynnissä leivonnaisia klo 11 – 15
(ei voimassa 22.6. – 5.8.2018).

KUNTOSALI
• aikuiset    8 €/hlö
• opiskelija, eläkeläinen   7 €/hlö
• sarjaliput (10 kpl)

•  aikuiset    69 €
•  opiskelija, eläkeläinen  57 €

• Yhteislippu uinti ja kuntosali  
• aikuinen    17 €/hlö
• opiskelija, eläkeläinen  14 €/hlö
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ALLASOSASTO
• aikuiset    11 €/hlö
• lapset 4–14 v., opiskelijat, eläkeläiset 7 €/hlö
• sarjaliput (10 kpl)

•  aikuiset    94 €
•  lapset, opiskelijat, eläkeläiset 66 €

• perhelippu (2 aikuista + 1-2 lasta)  30 €

ALLASOSASTO AVOINNA 
8.1. – 22.6.2018 ja 6.8. – 23.12.2018

• ma-ke klo 17 – 20.30
• to-pe klo 16 – 20.30
• la klo 14 – 20.30
• su klo 14 – 19

KUNTOSALI AVOINNA 
• ma-pe klo 17 – 20
• la-su klo 14 – 19

Katso kesän ja juhlapyhien aukioloajat 
www.kruunupuisto.fi
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