
 

  

     

 SUOSITTELEMME TÄLLÄ VIIKOLLA! 

 Inkeritalon kesäkahvila avoinna päivittäin klo 12 – 21. Kahvilassa Emmi 
Vuorisen taidemyyntinäyttely ”Tähdenlentoja”. 

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

 Ravintolassa päivittäin Happy Hour!  
o ma-pe klo 19-20, la-su klo 13-14 

 Lasikäytävällä kaikille avoin neulontanurkkaus! 

 
 

VASTAANOTTO AVOINNA (1.krs) 

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

la - su    klo 9 - 21 

Aukioloajan ulkopuolella sisäänkäynti  pääoven 

vierestä 1.krs lasikäytävän ovesta tai 2.krs 

ravintolan ulko-ovesta avainkortilla. 

ALLASOSASTO AVOINNA (1.krs) 

ma - ke klo 17.00 - 20.30 

to - pe klo 16.00 - 20.30 

la  klo 14.00 - 20.30 

su klo 14.00 - 19.00 

 

  

 

 

RAVINTOLA AVOINNA (2.krs) 

ma - pe 7 - 22, la - su 8 - 21 

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

Lounas: ma - pe klo 11.30 - 13.30, la - su klo 12 - 14 

Päivällinen: ma - su klo 17 - 19 

Keittiö sulkeutuu päivittäin klo 21. 

Huoneen luovutus klo 12 mennessä, 

myös kurssien päätöspäivinä 

WIFI = asiakas (ei salasanaa) 

Hemmottelevia hoitoja 

mm. kosmetologinhoitoja, hierontaa, jalkahoitoja 

ja kuntotestausta. Varaa vastaanotostamme!  

Kampaamon ajanvaraus puh. 050 476 2714 

 

 

 

 

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 puhelimestasi, magneettiraita reagoi nollaantumalla! 



 

  

 

TÄLLÄ VIIKOLLA 

 MAANANTAINA 19.8. 
klo 18.30-20 Haitarimusiikkia ja yhteislauluja Marjan kanssa. KAHVIO 

  

 TIISTAINA 20.8. 

klo 13-16 Harjuvaellus Punkaharjun kulttuurireiteillä. Kävelyretki Punkaharjun harjualueelle ja kulttuuri- 

historiallisiin kohteisiin. Reitin pituus n. 5km, vaihteleva maasto. Ilmoittaudu vastaanottoon ma klo 16 mennessä, 

hinta 20€. 

klo 16.15-17.15 Harjualueen kiertoajelu. Tutustutaan opastetusti upeaan harjualueeseen sekä alueella sijaiseviin 

historiallisiin rakennuksiin. Ilmoittaudu retkelle vastaanottoon maanantaihin klo 16 mennessä, hinta 15€. 

 KESKIVIIKKONA 21.8 
klo 11-12 Metsäkävely ja riippumattorentous. Ilmoittaudu vastaanottoon viim. tiistaina klo 16 mennessä. Hinta 

10€. 

klo 17.30-18.30 Harjualueen kiertoajelu. Tutustutaan opastetusti upeaan harjualueeseen sekä alueella sijaiseviin 

historiallisiin rakennuksiin. Ilmoittaudu retkelle vastaanottoon tiistaihin klo 16 mennessä, hinta 15€. 

 TORSTAINA 22.8. 
klo 11- Inbody-kehonkoostumusanalyysi. Varaa aika vastaanotosta viimeistään keskiviikkona klo 15 

mennessä. Hinta 26€. 

klo 13-16 Retki metsämuseo Lustoon, Aseman Taidelaiturille sekä Johanna Oraksen näyttelyyn. 

Hinta 30€. Ilmoittaudu retkelle viimeistään keskiviikkona klo 16 mennessä vastaanottoon. 

klo 17-19 Magnetix-koruesittely. Esittelemässä Tuija Oksa.   Kuntotalo 2.krs. aula 

klo 17.30-19.30 Kädentaitajien tapaaminen Louhessa. Tule kokeilemaan erilaisia kädentaitoja Eeva Alhaisen 

ohjauksessa. Materiaalimaksu. 

klo 20-24 Annikan karaoketanssit. Vapaa pääsy!      RAVINTOLA 

 PERJANTAINA 23.8. 

INKERITALON VENETSIALAISET, buffet katettu klo 18- 20, 13 €. Tanssiorkesteri Vetävä tanssittaa 

Makasiinilla klo 20.30 – . Vapaa pääsy. Inkeritalo avoinna klo 12 – 23.30. 

  LAUANTAINA 24.8. 

klo 13-14.30 Opastettu fatbike-ajelu. Käytössä on sekä sähköfatbikejä että fatbikejä ilman sähköavustusta. 

Ilmoittaudu retkelle viimeistään perjantaina klo 16 mennessä vastaanottoon. Hinta 20€.  Lähtö vastaanoton 

aulasta. 

klo 21.30 KRUUNUKARAOKE –kilpailun I osakilpailu ravintolassa. Ilmoittautuminen 1 h ennen. Yleisöllä vapaa 

pääsy. 

 

 

  
 

 


