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TERVETULOA WANHAAN KARHUNMÄKEEN!

Wanha Karhunmäki on Karhunmäki-säätiön ylläpitämä vapaa-ajankeskus Lapualla.
100-vuotisjuhlaansa viettävä talo on alun perin ollut kansanopistona. Nykyisessä käytössä,
vapaa-ajan palveluiden parissa on toimittu jo 25 vuotta. Talo tarjoaa tunnelmalliset
puitteet erilaisille tilaisuuksille ja tapahtumille. Meillä järjestyy niin päiväkokoukset ja retket, ikimuistoiset juhlat kuin eripituiset leiritkin.
Majoitustiloissamme yövyt edullisesti 2–6 hengen huoneissa. Yhteensä vuodepaikkoja on
130 hengelle.
Ammattitaitoinen keittiöhenkilökuntamme valmistaa maistuvaa kotiruokaa tilauksesta.
Majoitus ja ruokailut 8.-11.5.2014
Huoneet ovat hostel-tasoa, kahdessa eri rakennuksessa samassa pihapiirissä.
Hinnat:

25 € / hlö / vrk

45 € / hlö / 2 vrk

60 € / hlö / 3 vrk

1 hh-lisä 15 € / vrk
Mahdollinen liinavaatevuokra on 9 € / setti sis. kylpypyyhkeen.
Majoittua voi halutessa omin liinavaattein. Myös makuupussin kanssa on käytettävä
aluslakanaa ja tyynynliinaa hygieniasyistä.
Ruokaliput:
Aamiainen 7 €
Iltapala 7 €
Lämmin ruoka 12 €
Huoneistoissa on yhteiskeittiöitä omatoimista ruokailua varten sekä yhteiset vessat ja
suihkut.
Muuta
Meillä on kaksi siistiä saunaa pukutiloineen, miehille ja naisille omansa.
Saunat lämmitetään iltaisin kahdeksi tunniksi, ja ne ovat majoittujien käytettävissä.
Käytettävissä on lisäksi tv-huone, jossa on myös biljardipeli. Pihassa on useampi
grillauspaikka.

Tiedustelut ja varaukset:
info(a)wanhakarhunmaki.fi / 06-437 7757 arkisin klo 9-16
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WELCOME TO WANHA KARHUNMÄKI!

Wanha Karhunmäki is a leisure time center in Lapua, run by Karhunmäki foundation.
100 years old house was originally as a folk high school. In the current use,
leisure time facilities, have been operated for 25 years. The house provides the
atmospheric setting for a variety of functions and events, such as meetings and excursions,
unforgettable parties and different camps.
With us you can stay at a low cost. The accommodation is for 130 people and rooms are
for 2-6 persons.
Our professional kitchen staff will prepare delicious home-cooked food to order.
Accommodation and meals from 8 to 5/11/2014
The rooms are hostel-level, in two different buildings in the same yard.
Prices:
• 25 € / person / night
• 45 € / person / 2 nights
• 60 € / person / 3 nights
• single-room extra 15 € / day
Linen rental is 9 € / set with bath towel.
You can stay with your own bed linen, too. Also with a sleeping bag you must use
a bottom sheet and pillowcase for hygiene reasons.
Food tickets:
Breakfast: 7 €
Evening meal 7 €
Warm food 12 €
In apartments there is a communal kitchen, and common toilets and showers, too.
Other
We have renovated saunas and dressing rooms, for men and women.
Saunas are heated for two hours in the evening, and are available for our customers.
There is in addition a TV room, which also has a billiard game. In the yard are also places
for barbeque.
Information and reservations:
info(a)wanhakarhunmaki.fi / +358 (0) 6 437 7757 Mon-Fri 9-16

