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Tarjouksemme majoituksesta
Kiitämme yhteydenotostanne ja tarjouspyynnöstänne.
Ajankohta

Itsenäisyyspäivän kisat

Henkilömäärä

X kpl

Majoitus

Tarjoamme teille majoitusta seuraavasti.
Kylpylähotellin päärakennus
Kylpylähotellin päärakennuksen huoneet ovat nykyaikaisia standard tason huoneita
kaikkien palveluiden läheisyydessä. Huoneissa on minibaari, kylpytakit sekä wlan-yhteys.
Kurkista huoneeseen TÄSTÄ
•
•

2hh:ssa
1hh:ssa

65 € / hlö / vrk (norm 89,50)
109 € / hlö / vrk (norm. 149 e)

Peurunkapihan rivitalohuoneet
Peurunkapihan economy tason rivitalohuoneet sijaitsevat vain 100 metrin päässä
hotellin päärakennuksesta. Huoneissa majoitut edelleen mukavasti.
•
•

2hh:ssa
1hh:ssa

44,5 € / hlö / vrk (norm 72,50 e)
69 € / hlö / vrk (norm 109 e)

Säästöhotelli Peurunkarinne
Edulliset huoneet 2-4 henkilölle sijaitsevat n. 200 metriä kylpylähotellin
päärakennuksesta.Huoneissa on omat wc:t ja suihkut, televisio, liinavaatteet.
Huoneet ovat edullisin vaihtoehtomme ja tasoltaan ne ovat budgetluokkaa. Peurunkamäen säästöhotellin huoneet sopivat myös lemmikin kanssa
majoittuville.
•
•

3hh:ssa
4hh:ssa

Peurunka
Peurungantie 85, FIN-41340 Laukaa, Finland, puh. +358 (0)20 751 601
Y-tunnus: 0176471-5 Alv. Rek.

31 € / hlö / vrk
31 € / hlö / vrk
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Huoneistohotelli Peurantähti
Peurantähden huoneistot sijaitsevat Peurungan kylpylähotellin palvelujen ja
Peurunkajärven välittömässä läheisyydessä. Modernit ja tyylikkäät huoneistot ovat hyvä
ja toimiva majoitusratkaisu kun kaipaat erilaista mutta silti korkeatasoista majoitusta.
Asumisviihtyvyyttä lisäävät keittiötila, parveke ja oma sauna.
Kurkista huoneistoon: TÄSTÄ
•

4 hh:ssa

47,25 € / hlö / vrk (norm 59,75 e)

Peurunkarinteen lomamökit
Peurunkajärven rannalla sijaitsevat lomamökit ovat hyvä ratkaisu, kun haluat
ryhmällenne oman tasokkaan ja inspiroivan ympäristön aivan Peurungan palveluiden
vierestä. Lomamökit ovat täysinvarustellut loma-asunnot (2 mh, olohuone, keittiö,
saunatilat, parveke, parvella mh). Huoneistoissa on wlan.
Kurkista lomamökkiin: TÄSTÄ
•
•

1 vrk
2 vrk

319 e / 1-6 henkilöä
570 e / 1-6 henkilöä

Hinnat
Hintaan sisältyy majoitus huonetyypin mukaisesti, liinavaatteet, loppusiivous,
kuntosalien ja kylpylän vapaa käyttö sekä wlan kylpylähotellin päärakennuksessa sekä
mökeissä. Majoitustilan saa käyttöön tulopäivänä klo 15 ja luovutus lähtöpäivänä klo 12
mennessä.

Huonevarauksista voi olla yhteydessä jaana.lainejoki@peurunka.fi puh. 0207516697
Paikoitustila

Peurunka tarjoaa asiakkailleen alueellaan ilmaiset paikoitusalueet.

Tervetuloa viihtymään!
Kylpylähotelli Peurunka
Kim Nabb
myynti
puhelin suoraan: 0503380982
sähköposti: kim.nabb@peurunka.fi
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