
PARHAIDEN
Solaris Kylpylät -

ajoreittien varsilla

MAJOITU

TERVETULOA

parhaiden ajoreittien varsilla

hyvän loman kylpylään!

www.solariskylpylat.fi

Nauti Suomen kesästä moottoripyörän selässä ja 
majoitu tasokkaissa Solaris Kylpylöissä.

Kylpylöissä järjestetään suosittuja 
kokoontumisajoja ja kohteissa on mukavia 

retkikohteita moottoripyöräilijöille.

Live 
to 

ride! Ylhäntie 1 (navigaattorit ja karttahaut Keskustie 121)   
09120 Karjalohja   •   puh. 030 608 40

myynti@paivakumpu.fi   •   www.paivakumpu.fi

Katiskaniementie 8   •   70700 Kuopio   •   puh. 030 608 30
myynti@rauhalahti.fi   •   www.rauhalahti.fi

Summassaarentie 180   •   43100 Saarijärvi   •   puh. 030 608 50
myynti@summassaari.fi   •   www.summassaari.fi

Kuopio

Karjalohja

Saarijärvi



Majoitu järven rannalla
Majoitu hotellihuonees-
sa tai loma-asunnossa 
ja nauti mökkimäisestä 
rauhasta sekä järvimai-
semista lähellä palveluja. 

PÄIVÄKUMPU
Kylpylähotelli

Päiväkumpu sijaitsee Karjalohjalla vain tunnin 
ajomatkan päässä Helsingistä. Upeat maisemat ja 
ympäristö sekä monipuoliset palvelut Lohjanjärven 
rannalla takaavat onnistuneen loman.

Kylpylähotelli Rauhalahti on vetovoimainen viih-
teen ja hyvän olon keskus Kuopiossa. Kallaveden 
rannalla, luonnonkauniin järvimaiseman syleilyssä 
sijaitseva kylpylä tarjoaa elämyksiä ja aktiviteet-
teja kaikille lomailijoille.

Uusi ihana 
elämys-
kylpylä!

Herkkuja jokaiseen 
makuun
Hyvä ruoka pizzoista 
a la carteen, maisema-
terassi, Sporttibaari ja
lomaohjelma kruunaavat 
onnistuneen lomasi!

Jätkänkämppä
Tiistaisin ja kesällä myös 
torstaisin kaikille avoi-
mia, ohjelmallisia perinne-
iltoja, jolloin savusauna 
on lämpimänä ja perin-
nepäivällinen katettuna. 

Majoitu mukavasti
Huoneet sijaitsevat 
kylpylän päärakennuk-
sessa ja sen välittömässä 
läheisyydessä rinne- ja 
rantataloissa. 

Nuku huvin
Majoitu mukavasti kylpylä- 
tai huoneistohotellissa. 
Edullista majoitusta et-
sivälle sopivat hostellin 
huoneistot. 

Uusi elämyskylpylä
Ihana elämyskylpylämme on suunniteltu aikuiseen 
makuun, lapsia unohtamatta. Kokonaisuus on tehty 
rentoutumista, yllättymistä ja hyvästä olosta nautti-
mista varten. Erikoissaunaosastolla koet elämyksiä 
erilaisissa saunoissa ja suihkuissa.

Monipuolista viihdettä ja hyvää oloa
Rauhalahti tarjoaa iltaviihdettä: artisteja ja orkesterei-
ta (ke, pe, la) ja karaoke (ma-la). Ravintoloissamme 
viihtyvät niin herkuttelijat kuin tanssinkin ystävät. 
Kylpyläosastolla voit helliä kehoasi lämminvesial-
taassa, lekotella poreissa tai vaalia kuntoasi uimalla.

Kylpylähotelli 
Summassaari 
Keski-Suomessa sopii 
luonnonystäville. 
Summasjärven rannal-
la voit nauttia kunto-
poluista, mäntymet-
sän raikkaudesta ja 
upeista retkikohteista. 

Rentoudu vapaa-aikana
Rentoudu ja nauti altaan 
poreista ja saunan 
lämmöstä. Vietä aikaa 
frisbeegolfradalla tai 
istu iltaa tunnelmallisella 
rantanuotiolla.

Iltaviihdettä ja herkkuja
Summassaaressa tanssia ja elävää musiikkia viikot-
tain. Kukonhiekan tanssilavalla Saarijärvellä tanssi-
taan vapusta pitkälle syksyyn. Maisemaravintolas-
samme voit herkutella pizzoilla, burgereilla tai tilata 
laadukkaalta a la carte -listalta.

Lue lisää: www.paivakumpu.fi Lue lisää: www.rauhalahti.fi Lue lisää: www.summassaari.fi

RAUHALAHTI
Kylpylähotelli

Viihteen ja 
hyvän olon 

keskus!

SUMMASSAARI
Kylpylähotelli

Keskellä 
Suomea – 
Keskellä 
luontoa!


