
RAUHALAHTI

Nauti kylpylästä, hoidoista, herkullisesta ruuasta, tanssista  
tai vietä ilta tunnelmallisella Jätkänkämpällä. Rauhalahti tarjoaa  
monipuoliset palvelut niin lomalaisille kuin kokousvieraillekin.

KYLPYLÄHOTELLI

Enemmän elämyksiä yhdessä

Lahjakort
ti

Ilahduta lahjakortilla. Tilaa tai osta 

kätevästi netistä lahjakorttikaupasta!
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Rauhalahdessa majoitut mukavasti kylpylähotellissa,

tilavissa huoneistoissa huoneistohotellissa tai edullisessa 

hostellissa. Vapaa kylpylän ja kuntosalin käyttö kuuluu

buffetaamiaisen lisäksi aina hintoihin. Majoitus- ja 

lomatarjoukset löydät kotisivuiltamme. Varaukset teet 

kätevästi nettivaraamostamme. Rekisteröitymällä Solaris-

bonustiliasiakkaaksi saat rahanarvoisia etuja! Varaa loma

Tarjoamme laadukasta ruokaa puhtaista raaka-aineista.  

À la carte -listallamme on annoksia moneen makuun. 

Katamme päivittäin myös runsaat aamiais-, lounas- ja 

päivällisbuffeet, viikonloppuisin päivällisellä paistipöytä. 

Kysy meiltä tarjousta myös juhliisi!

 Järjestä meillä kokous-
ja tyhy-/virkistyspäivät
Tarjoamme luonnonläheisen ja inspiroivan ympäristön 

eri kokoisille kokouksille ja kongresseille. Käytössäsi 

on mm. 200-paikkainen auditorio varustettuna huippu-

tekniikalla. Kokouksen oheen tai kokonaiseksi päiväksi

räätälöimme virkistävää ohjelmaa, esimerkiksi savu-

saunominen ja illanvietto aidolla tukkikämpällä. 

Pyydä tarjous omaan tilaisuuteesi myyntipalvelusta!

Rauhalahti sijaitsee Kallaveden rannalla,  

vain 5 km Kuopion keskustasta.



Kylpylä ja aktiviteetteja

Kylpylä on auki joka päivä ja siellä on erilaisia altaita  

kuntouintiin ja rentoutumiseen, ulkoallas, vesiliukumäki ja 

pikkulapsille matalia kahluualtaita, suomalaiset saunat 

ja höyrysauna. Allasbaarista saa juomia ja hampurilaisia.

Kylpylässä on myös tilaussauna ja kabinetti.

Järjestämme monipuolista lomaohjelmaa, joka on pääosin 

maksutonta hotelliasiakkaillemme. Lisäksi järjestämme 

viikoittain erilaisia jumppia. Tarjoamme kuntosalin palvelut.

Rauhalahden alueella on myös keilahalli & minigolf,  

tenniskeskus, frisbeegolf, ratsastustalli, kesäaikaan 

uimaranta, eläinpuisto, kesäteatteria sekä laivaristeilyjä 

keskustaan.

 Hemmottele itseäsi
Monipuolisesta hoitovalikoimastamme löydät varmasti juuri 

Sinulle sopivan vaihtoehdon. Rauhalahdessa sinua palvelevat 

ammattitaitoiset kosmetologit, hierojat ja kampaaja-parturi. 

Valikoimissamme on myös luontaishoitoja ja erilaisia kylpyjä.

Varaa hoidot etukäteen kylpylästä tai nettivaraamossamme 

huonevarauksen yhteydessä. 

Virkistävä elämyskeidas 

Luonto kutsuu liikkumaan

Rauhalahdessa on upeat ulkoilumahdollisuudet.  

Katiskaniemen luontopolku lähtee aivan hotellin takaa ja 

se sijaitsee suurimmaksi osaksi luonnonsuojelualueella 

myötäillen kauniita rantoja ja vaihtelevaa metsämaisemaa.  

Myös hiihtoladulle ja muille alueen upeille ulkoilureiteille  

pääsee suoraan hotellilta. 



Katiskaniementie 8, 70700 KUOPIO
puh. 030 608 30, myynti@rauhalahti.fi  

www.rauhalahti.fi  |  Seuraa meitä: @rauhalahti
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Suosittu viihdekeskus

Illan tummetessa on aika vaihtaa viihteelle. 

Rauhalahdessa on orkestereita ja esiintyjiä keskiviikkoisin  

ja viikonloppuisin. Karaoke-yökerho on avoinna maanantaista  

lauantaihin. Alueella toimii kesäisin Rauhalahti Teatteri.

 Jätkänkämpän
tukkilaistunnelmaa
Jätkänkämppä on aito 1950-luvun tukkikämppä, joka  

sijaitsee Kallaveden rannalla 600 m päässä kylpylähotellista.

Sen yhteydessä sijaitsee ”mualiman suurin” savusauna.

Jätkänkämppä ja savusauna ovat avoinna tiistaisin ympäri  

vuoden ja kesäaikaan myös torstaisin. Kaikille avoimen  

perinneillan ohjelmassa on savusaunomista, herkullinen 

kämppäillallinen (kesällä tiistaisin rosvopaistia, torstaisin 

savukalaa), hanurimusiikkia ja kesäisin myös huikeita  

tukkilaisesityksiä. 

Muina aikoina Jätkänkämppä ja savusauna ovat varattavissa 

yksityistilaisuuksiin; häihin, syntymäpäiviin, pikkujouluihin 

ym. illanviettoihin. Pyydä tarjous myyntipalvelusta!

Helppo tulla joka suunnasta
Rauhalahteen pääsee vaivattomasti kaikilla kulkuvälineillä. 

Kuopioon on hyvät juna-, bussi- ja lentoyhteydet ja Kuopion

keskustasta on säännöllinen bussiyhteys Rauhalahteen. 

Meillä on suuri, ilmainen parkkipaikka autoilijoita varten.
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Kartanonkatu

Leväsentie

Rauhalahdentie

Rauhalahdentie

Särkilahdenkatu

Rauhankatu

IKEA JA MATKUS 7 km Rauhalahdesta

Eläinpuisto

Uimaranta

Rauhalahti 
Teatteri
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