
 

  

     

 SUOSITTELEMME TÄLLÄ VIIKOLLA! 

 Vuokraa porukalla Inkeritalon rantasauna ja hemmottele itseäsi 
lempeissä löylyissä. Kysy lisää vastaanotostamme! 
 

 Varaa hieronta- ja kehoanalyysiajat vastaanotosta! 
 

 Ravintolassa päivittäin Happy Hour!  

 
 

 

VASTAANOTTO AVOINNA (1.krs) 

ma – pe klo 8 – 21   (puh. 0207639130) 

la- su klo 9 – 21    

Aukioloajan ulkopuolella sisäänkäynti 

2.kerroksen ravintolan ulko-ovesta avainkortilla 

ALLASOSASTO AVOINNA (1.krs) 

 ma-ke klo 17.00-20.30 

 to- pe klo 16-20.30 

la klo 14-20.30 

su klo 14.00-19.00 

 

  

 

 

RAVINTOLA AVOINNA (2.krs) 

ma - pe 7 - 22, la 8 – 19, su 8 - 20 

Aamiainen: ma - pe klo 7 - 9, la - su klo 8 - 10 

Lounas: ma - su klo 11 - 13 

Päivällinen: ma - su 16.30 - 18.30 

keittiö sulkeutuu tuntia ennen ravintolan sulkeutumista. 

Hemmottelevia hoitoja 

mm. kosmetologinhoitoja, hierontaa, jalkahoitoja 

ja kuntotestausta 

Kysy aikoja ja varaa vastaanotostamme! 

 

 

Inkeritalon kesäkahvila avoinna 5.8.-1.9. 

ma-su klo 12 - 19 

Tarkistathan aukiolon yksityistilaisuuksien varalta 

vastaanotostamme! 

 

 

VAPAA-AJAN VIETTOONKOKSESSA 

 lehtien lukusali vastaanoton aulassa 

 kirjasto Jugend-talo k-krs 

 biljardi Jugend-talo k-krs 

 

 
PUNKAHARJU OUTDOOR 

Punkaharju Outdoor tarjoaa Kruunupuistossa 

erilaisia ohjelmapalveluita, aktiviteetteja sekä 

välinevuokrausta, kysy lisää vastaanotostamme! 

Välinevuokraamo avoinna päivittäin klo 9 - 17 

Pidäthän avainkorttisi erillään puhelimesta, magneettiraita reagoi nollaantumalla! 



 

  

 

TÄLLÄ VIIKOLLA 

  

 TIISTAINA 21.8. 

klo 11-12 Rennosti frisbeetä. Ilmoittaudu vastaanottoon ed. päivään klo 16,  hinta 10€.  

klo 13-16 Metsäsafari fatbikeillä. Ilmoittaudu vastaanottoon viim. edellisenä päivänä klo 16 mennessä, 

Hinta 48/40€ 

klo 17.30-18.30 Maisemaristeily katamaraanilla. Ilmoittaudu retkelle edelliseen päivään klo 16  mennessä 

vastaanottoon, hinta 15€.  

                  klo 18.30-20 Haitarimusiikkia ja yhteislauluja Marjan kanssa.    KAHVIO 

 

 KESKIVIIKKONA 22.8. 

klo 11-11.45 Riippumattorentous .Ilmoittaudu vastaanottoon ed. päivään klo 16 menn., hinta 10€. 

klo 17-19 Korumyyntiä, Eija Sairanen.   LASIKÄYTÄVÄ 1.KRS 

klo 13-16 Harjuvaellus. Kävelyretki harjualueelle ja historiallisiin kohteisiin.  Retken pituus n.5km. Ilmoittaudu 

viimeistään ed.päivänä klo 16 mennessä vastaanottoon. Hinta 20€ 

klo 17.30-18.30 Harjualueen kiertoajelu. Ihaillaan kansallismaisemaa ja tutustutaan alueen historiallisiin 

kohteisiin. Ilmoittautumiset vastaanottoon ed. päivään klo 16 mennessä. Hinta 12€. 

  

 

 TORSTAINA 23.8.                 

klo 12-16 Retki metsämuseo ja –tietokeskus Lustoon. 

Ilmoittaudu retkelle edellisenä päivänä klo 16 mennessä vastaanottoon. Hinta 30€ 

klo 20-24 Annikan karaoketanssit. Vapaa pääsy!      RAVINTOLA 

 

 

 PERJANTAINA 24.8. 

klo 11-12 Rennosti frisbeetä. Ilmoittaudu ed.päivään klo 16 mennessä vastaanottoon. Hinta 10€. 

klo 13-16 Harjusafari fatbikeillä. Ilmoittaudu ed.päivään klo 16 mennessä vastaanottoon. 48/40€ 

 

  

 LAUANTAINA 25.8. 

klo 11-12 Harjualueen kiertoajelu. Ihaillaan kansallismaisemaa ja tutustutaan harjun historiallisiin kohteisiin. 

Ilmoittautuminen vastaanottoon ed.päivään klo 16 mennessä. Hinta 12€ 

klo 13-16 Metsäsafari fatbikeillä. Ilmoittaudu viim. edelliseen päivään mennessä vastaanottoon. 48/40€ 

klo 18-23 Inkeritalon Venetsialaiset-ilta. Elävää musiikkia ja hyvää ruokaa! Tervetuloa! 

 

          

  

    

 

 


