KESÄN 2018 VIIKKO-OHJELMA viikoille 24–31
Ohjelmiin tulee ilmoittautua sitovasti viimeistään edeltävänä päivänä klo 18 mennessä, ellei
toisin ole ilmoitettu. Viikko-ohjelmiin ovat tervetulleita niin lomakeskuksen asiakkaat kuin
päiväkävijätkin. Maksulliset viikko-ohjelmat maksetaan lomakeskuksen vastaanottoon ennen
ohjelman alkamista. Viikko-ohjelmavaraukset puh. 020 769 1230. Ohjelman toteutuminen
edellyttää minimiosanottajamäärää, joka on mainittu kunkin ohjelman yhteydessä.
TIISTAISIN
PELIPÄIVÄ
Vuokraa pelivälineitä vastaanotosta ja nauttikaa koko perheen
yhteisestä pelipäivästä.
Vaihtoehtona minigolf, frisbeegolf,
ongintavälineet, polkuvene, kroketti, biljardi, jalkapallo/lentopallo
(maksuton), kyykkävälineet.

KESKIVIIKKOISIN
KLO 14-16 SUP-LAUTAILUN
ALKEISRETKI ajalla 14.6.–3.8.
SUP-alkeisretkellä opit turvallisessa ympäristössä SUP-melonnan
perusteet: laudalle nousun ja
poistumisen, SUP-laudan ja melan
käsittelyn, sekä melontatekniikoita polvillaan ja seisten. Suppailemaan oppii vain vesillä, joten
teemme myös mukavan mittaisen
melontalenkin, jonka aikana asiat
hahmottuvat ja teoria muuttuu
käytännöksi.
Ennakkoilmoittautuminen.
Minimiosallistujamäärä 5 hlöä
(max 20 hlöä)
Hinta 49 €/hlö
Hintaan sisältyy opastus ja
tarvittavien välineiden laina (myös
märkäpuku viileällä kelillä).
Ohjelman toteuttaa ArcticTrainers.

KLO 14-16 RETKI SAARILAN
KOTIELÄINPIHAAN
Täällä tapaat mm. mohairvuohia,
minilampaita, riikinkukon, aasit,
silkkikanoja, alpakoita, hevosia,
kääpiökilejä ja paljon muita eläimiä. Satupolulla näkyy menninkäisiä ja siellä esitellään Suomen
luonnon eläimiä.
Keppihevostallissa on ratsutettavia ja polkutraktorit odottavat
kuskeja. Kesäkioskista pallojäätelöä, kahvia, vohveleita ym.
Aluelippu 10 €/aik., 5 €/lapset
(alle 1 v. veloituksetta), 30 €/
perhe (2+3).
Kulkeminen omilla autoilla, matkaa 17 km. Edellä mainittu kellonaika on varattu Huhmarin vieraille,
joten käynti tuolla kellonajalla on
asiakkaan vapaasti valittavissa.

TORSTAISIN
KANOOTTIKOULU
KLO 18.30 ALKAEN
Ei oppi ojaan kaada, vaan vie turvallisesti vesille. Tule opettelemaan
oikeat melontatekniikat oppaan
avustuksella ja lähde sen jälkeen
kokeilemaan taitojasi opastetulle
retkelle Höytiäisen aalloille.
Ennakkoilmoittautuminen. Minimiosallistujamäärä 5 hlöä.
Hinta 15 €/hlö (2 hlöä/inkkarikanootti). Hintaan sisältyy opastus ja

myynti@huhmarisvaaranloma.fi
puh. 0207 691 230
Puhelun hinta 8,21 snt/puh. + 7/17 snt
(lankapuhelin/matkapuhelin)

kanootin vuokra. Alle 12-vuotiaat
vain vanhempien mukana. Mikäli
innostuit melonnasta, Huhmari
vuokraa kanootteja omatoimiseen
melontaan!
SIRKUSESITYS HUHMARIN
AUDITORIOSSA 14.6., 12.7. JA 2.8.
KLO 18.30 ALKAEN
Sirkustaiteilija Miika Nuutisen sirkustemppuja. Tilaisuuden jälkeen
sinäkin voit opetella yhden tem-

pun sirkustaiteilijan opastuksella.
Ennakkoilmoittautuminen.
Hinta 30 €/perhe (max. 8 henkilöä, lisähenkilöt 3 €/hlö),
5 €/aikuinen, 3 €/lapsi 2-12 v.

LAUANTAISIN
KLO 20-01 TANSSIT ELÄVÄN
MUSIIKIN TAHDISSA
Katso esiintyjät netistä
www.lomakeskushuhamri.com

Vesimaailma-kylpylä

Hyvinvointipalvelut

Liput 9 €/hlö, 5 €/lapset 2-15 v.
Tarkista päivittäiset
aukioloajat netistä!

Hemmotteluhoitoja hieronnasta
kasvo- ja jalkahoitoihin,
varaukset vastaanotosta.
Hinnasto ja tarjonta netissä.

Välinevuokraus
• Frisbeegolf 5 €/h
(3 kpl setti kiekkoja)
• Biljardi 5 €/h, 3 €/30 min
• Minigolf 3 €/hlö/h
• Tennis 5 €/h
• Krokettipeli 3 €/h
• Polkupyörä 10 €/8-10 h,
sis. pyöräilykypärän
• Kanootti 10 €/1-3 h, 15 €/8 h
• Polkuvene 6 €/h, 10 €/2 h
• Kävelysauvat 3 €/vrk
• Virveli 10 €/4 h, 15€/8 h
• Onget maksuttomia

Majoittuvien asiakkaiden
vapaassa käytössä
• Grillikatos ja kota
(ulkopuolisilta puuveloitus)
• Lintutorni, matkaa 1 km
• Kuntosali päärakennuksessa

Perhepaketti

130 €

alk.
/vrk/perhe

(2 aikuista + 2 lasta

)

sis. majoituksen aa
miaisella,
kylpyläliput, 1 x mi
nigolf ja
1 x frisbeegolf. Lis
ähenkilöt
25 €/hlö/vrk

Huhmarisentie 43, 83700 Polvijärvi
www.lomakeskushuhmari.com

