
 

 

 

 

Joutsenon Kullervo ry:n Suunnistusjaosto 

 

Suunnistuksen kisaviikonloppuja 2014 
 

Ajankohdat:  ☺ 9. – 11.5.2014 

  ☺ 16.-18.5.2014 

  ☺ 23.- 24.5 TAI 23. – 25.5.2014 

Henkilömäärä: n. 25 – 30/kisa 

Majoitus: Imatran Kylpylässä on mahdollisuus majoittua viihtyisissä hotellihuoneissa 

(promenadi, standardi ja twineconomy, hostel –tasoisissa Sport Camp –

huoneistoissa tai tasokkaissa 2 – 8 hengen loma-asunnoissa, jotka 

sijaitsevat kylpylärakennuksen välittömässä läheisyydessä. Kaikkiin 

huonehintoihin sisältyy runsas buffetaamiainen ja sisäänpääsyn Kylpylä 

Taikametsään. 

1. Promenadi –hotellihuoneet (soveltuvat perhehuoneiksi) 

- 2 hh dubbelpromenadi,              146 €/vrk  

- 2 hh twinpromenadi                     146 €/vrk     

- lisävuode,  aikuinen 30 €/vrk, lapsi (6 – 14v.) 25 €  

- huoneissa paljeovella eristettävä alkovi, jossa kaksi lisävuodetta 

 

 

2. 2 hh Standardihuone                      136 €/vrk 

3. 2 hh Twineconomyhuone               136 €/vrk 

4. Sport Camp hostelhuoneet (2 – 6 henk./huone) 35 €/vrk/henk. 

 



 

 

 

 

5. Loma-asunnot, 1 mh (2 + 1)                              

� pakettihinta    210 €/vrk 

� säästöhinta   182 €/vrk 

6. Loma-asunnot, 2 mh (4 + 1)           
� pakettihinta   239 €/vrk 

� säästöhinta   199 €/vrk 

7. Lomasviitit, 2 mh (4 + 2)                    
� pakettihinta   268€/vrk 

� säästöhinta   212 €/vrk 

  

8. Luhtisviitit, 2 mh (4 + 1)                     

� pakettihinta   261 €/vrk 

� säästöhinta   209 €/vrk 

9. Villa, 2 mh (4 + 1)   

� pakettihinta   261 €/vrk 

� säästöhinta   209 €/vrk  

Loma-asunnoissa ja villoissa varaukset vähintään 2 vrk. 

Kaikkiin hotellihuonehintoihin ja pakettihintaisiin loma-asuntoihin sekä 

villoihin sisältyy runsas buffetaamiainen sekä Kylpylä Taikametsän ja 

kuntosalin käyttö. Säästöhintaisiin loma-asuntoihin em. palvelut eivät 

sisälly.  

Loma-asunnot ja villat ovat täysin varusteltuja huoneistoja, joissa kaikissa 

on oma sauna, hyvin varusteltu keittiö, parveke (useimmista näköala 

Saimaalle), takka, TV. Loma-asunnot eivät ole Imatran Kylpylän 

anniskelualuetta, joten niihin voi tuoda omia juomia ja ruokia. 

Urheilijoiden ateriat: normaalit buffetlounaat/päivälliset  15 €/henk. 

- tarvittaessa suunnittelemme keittiön kanssa urheilijoille sopivat lounaat 

ja päivälliset 

Varaukset:  myynti@imatrankylpylpyla.fi tai puh. +358 20 7100 502 

- kiintiövarauksia ei ole tehty   

Muuta: Imatran Kylpylä sijaitsee luonnonkauniilla paikalla  Saimaan rannalla, 

jossa monipuoliset ulkoilumaastot ja mm. Imatran paras uimaranta 

kylpylän välittömässä läheisyydessä.  

  

 

 


