Huhmarin

KESÄ 2019

Huhmari on mutkaton ja luonnostaan kaunis
lomanviettopaikka Huhmarisvaaran kainalossa,
Höytiäisen rannalla. Pidä pieni paussi arjesta ja
tule lomailemaan yksin, yhdessä tai perheen
kanssa. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita
lomaelämyksiä ja viimeistelemme ne karjalaisella
vieraanvaraisuudella sekä lupsakan leppoisalla
palvelulla. Avoinna ympäri vuoden.

Monipuolista majoitusta ja
ravintolapalvelut
Viihtyisät loma-asunnot luonnon keskellä.
Ravintolassa kesäisin lounas- ja päivällisbuffet
sekä à la carte annoksia. Kesälauantaisin tanssia elävän musiikin tahdissa.

Hyvinvointipalvelut
Hemmotteluhoitoja hieronnasta kasvo- ja
jalkahoitoihin, Vesimaailma-kylpylä, kuntosali.
Saunajoogaa ryhmille tilauksesta. Ohjatut
vesijumpat ja sauvakävelyretket.

HYVÄN OLON
VIIKONLOPPU
alk.

150 €/hlö/2 vrk/2hh

Majoitus lomakaksiossa, aamiaiset,
Vesimaailma sekä mini- ja frisbeegolfkierros
veloituksetta. Lisävuode 25 €/hlö/vrk.

TEATTERIPAKETTI
Kinahmon kesäteatteriin

VIIHDEVIIKONLOPPU

alk.

50 €/hlö/vrk/2hh

Majoitus lomakaksiossa, aamiainen
sekä teatterilippu. Voimassa su-ma
teatterin esityskautena 28.6.-28.7.

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

alk.

55 €/hlö/vrk/2hh

Majoitus lomakaksiossa, aamiainen,
Vesimaailma sekä viihdelippu
ravintolaan. Voimassa la-su
(ei voimassa juhannuksena).

HÖYTIÄISEN RISTEILYT 5.6.-9.8.2019
Rosvopaistiristeily: to klo 10, n. 3,5h, 42/20 €

Välinevuokrausta, frisbee- ja minigolfradat,
uimaranta ja leikkikenttä lapsille. Grillikatos ja
kota, hyvät ulkoilumaastot. Luontopolku 2 km.
Risteilyt Huhmarin rannasta.

Huhmarisentie 43, 83700 Polvijärvi

130 €

alk.
/vrk/
perhe (2 aik. + 2 lasta)

Majoitus lomakaksiossa, aamiainen, lounas
tai päivällinen, Vesimaailma, viihdelippu
sekä 30 min. hemmotteluhoito.

Ohjelmapalvelut

LOMAKESKUS HUHMARI

PERHEPAKETTI

Yöttömän yön risteily: 26.6.-31.7. ke klo 22, n. 1h, 12/6€
Merirosvoristeily: ke klo 14 ja pe klo 10, n. 3h, 15€
Maisemaristeily: to ja pe klo 19, n. 1h, 12/6€
Lisää reittiristeilyistä: www.lomakeskushuhmari.com/risteilyt

Vain 30 min. ajomatkan
päässä Joensuusta!
- juna-/linja-autoasemalta 30 km
- lentokentältä 25 km
- bussiyhteys ma-la

HUHMAR I
Joensuu

www.lomakeskushuhmari.com

Puulämmitteinen
sauna vuokrattavana
sekä takkatupa!

HUHMARI-HUVILAT 55+30 M²

LOMAKAKSIOT 37 M²

Korkeatasoisissa Huhmari-huviloissa on tilaa jopa 8 hengelle, liinavaatteet, pyyhkeet, hiustenkuivain, tv, erillinen makuuhuone (kaksi vuodetta),
olohuone (levitettävä vuodesohva), tilava makuuparvi, oma sauna,
wc-suihkutilat ja takkauuni. Keittiössä astiasto, jääkaappi-pakastin,
mikroaaltouuni, liesitaso ja astianpesukone. Varustukseen kuuluu lisäksi
kuivauskaappi. Asunnon pinta-ala on 55+30m². Terassi.

Viihtyisissä lomakaksioissa on tilaa 2-4 hengelle. Asunnoissa on liinavaatteet, pyyhkeet, hiustenkuivain, tv, erillinen makuuhuone, olohuone,
terassi, wc-suihku, keittomahdollisuus, mikroaaltouuni, jääkaappi ja astiasto. Osassa asunnoista on myös makuualkovi sekä kaksi lisävuodetta;
kahdessa asunnossa on myös oma sauna. Asunnon pinta-ala on 37 m².

Juhliin ja yritystilaisuuksiin upea
KALLIORAVINTOLA
LOUHI
Pyydä tarjous!

RANTAHUVILAT 40 M²
Saunallisissa 4-hengen rantahuviloissa on kaksi erillistä huonetta, keittiö,
sauna sekä wc- ja suihkutilat. Keittiössä on astiasto, jääkaappi ja liesitaso.
Lisäksi kaikissa mökeissä tv ja hiustenkuivain. Rantahuvilat ovat n. 50 m
Höytiäisen rannasta.

LOMAKESKUS HUHMARI
Huhmarisentie 43
83700 Polvijärvi

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

www.lomakeskushuhmari.com

