LEOJEN KESÄLEIRI
JÄSENILLE 2019

Ke 26.06. – Su 30.06.
Ensi kesän leiri järjestetään jälleen Hankasalmella Lomakeskus Revontulessa.
Katso heidän kotisivuja www.revontuli.fi, alueella on paljon aktiviteettejä.
Tiedossa iloista yhdessäoloa, leikkimielistä kisaamista koirille ja kaksijalkaisille, … on treenejä,
on lapsiohjelmaa, on grillausta, on rantasaunomista ja ajankohtaan nähden odotettavissa
suotuisaa säätä ja mukavana lisänä hieno hiekkaranta. Ohjelmassa myös leonberginkoirien
erikoisnäyttely lomakeskuksen alueella lauantaina 29.6. Ohjelmasta tarkemmin Leonetissä ja
Suomen Leonberginkoirat ry:n FB sivuilla kun ohjelma on valmistunut.
Myös Ei-jäsenet (mikäli mökkejä riittää) ovat tervetulleita 30,00 euron
osanottomaksulisällä/hlö/viipymä. (lisätietoja tähän liittyen saa: sanna.
rostetorniainen@gmail.com ) Muut maksut ovat samat kuten alla
mainittu.
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Huom. tulkaa leirille heti keskiviikosta, jotta ohjelma jakaantuisi
tasaisesti koko viikolle. Mikäli teillä on tallella Leot 3/2017 niin sieltä
löytyy leiriraportti runsaasti kuvitettuna. Hauskaa oli.

MAJOITUS

(katso tarkemmat tiedot majoitusvaihtoehdoista www.revontuli.fi)
• Aittamökki: 59€/1vrk, 110€/2vrk, 150€/3vrk, 196€/4vrk
1-4 henkilölle vesi, oma wc, pieni jääkaappi ja tv (ei keittolevyä) sekä
sähkölämmitys. Aittamökkien takana löytyvät huoltorakennuksen
palvelut, jossa keittiö, wc ja suihkut.
• Lomamökit: minimi 2vrk : 330€/2vrk, 420€/3vrk, 470€/4vrk
4-6 henkilölle (2 makuuhuonetta 2-hh) Tasokas hirsimökki, jossa wc,
suihku, tupakeittiö ja astiat, sauna, tv, veranta ja oma piha.
(Aurora, Revontuli, Pikku-Karhu)
• Isot mökit: minimi 2vrk: 540€/2vrk, 710€/3vrk, 880€/4vrk
(Iso-Aurora 2kpl, Sininen mökki 1kpl) 8 henkilölle (4 makuuhuonetta
2-hh) Tasokas hirsimökki, jossa wc, suihku, keittiö ja astiat,
pesukoneet, sauna, tv, veranta ja oma piha.
• Iso Revontuli –mökki: minimi 2vrk: 370€/2vrk, 490€/3vrk, 550€/4vrk
• Pikkumökki 8: minimi 2vrk: 220€/2vrk, 300€/3vrk, 370€/4vrk
(tähän sisältyvät liinavaatteet, aamiaiset ja loppusiivous)
2 henkilölle parivuode (160 cm), pieni keittiönurkkaus ja terassi.
Mökissä on keittiönurkkauksen ja terassin lisäksi wc, suihku ja tv.
• 1-hengen Hotellihuone: minimi 2vrk sis. pe-su 150€/pe-su,
lisävuorokausi á 70€ (sis. hotellisauna ja aamiainen)
• 2-hengen Hotellihuone: minimi 2vrk sis. pe-su 196€/pe-su,
lisävuorokausi á 90€ (sis. hotellisauna ja aamiainen)
Lisäpalvelut tarvittaessa:
Liinavaatteet 12 €/hlö (lakanat ja pyyhkeet)
Aamiainen ravintolassa 10 €/hlö/aamiainen
Loppusiivous: asiakas siistii itse tai varaa siivouksen Revontulesta.
Siivoamattomasta aitasta /mökistä veloitetaan hinnaston mukaan
30-100 € mökkityypistä riippuen.
Jokaisessa lomamökissä on oma sauna.
Koiramaksu kaikissa majoitusmuodoissa 12 eur/koira/viipymä (paitsi
Caravan). Muistathan, että koirillasi on voimassa olevat rokotukset!

Caravan-paikka valosähköllä 25 euroa/vrk sis. hlömaksut ja
huoltorakennuksen käyttö (suihku, wc, keittiö)
Caravan paikat ovat omilla merkityillä alueillaan
(ei mökkialueelle tai pysäköintialueelle)

LEIRITOIMIKUNTA
OTTAA ILOISIN MIELIN
OHJELMATOIVEITA/TOTEUTTAJIA/
IDEOITA VASTAAN e-postiin.
Tarja Lindfors: tarjalindfors14@gmail.com
Johanna Penttinen: lionstorys@gmail.com
Nina Tiitinen: niinii76@gmail.com

RUOKAILU
(maksetaan paikan päällä)

• Iltapala, esim. Bowling Diner ravintolassa jenkkistyle syötävää,
edulliset hinnat, mahtavat hampurilaiset
• Aamiainen ravintolassa 10,00/hlö/aamiainen
• Lounas ravintolassa 10,90/hlö (su 12,90), keittolounas 8,50/hlö
(su 9,50)
• Erityisruokavalio toimii, kunhan se on ajoissa etukäteen pyydetty ja
tilattu.

MITEN VARAAN?

Kaikki varauspyynnöt suoraan lomakeskus Revontuleen 1.1.2019 alkaen!
Puhelimitse: (014) 8448 200, mainitse varatessasi Leojen kesäleiri 2019!

TERVETULOA SANKOIN JOUKOIN!
LEIRILLÄ ON AINA KIVAA!!
Leot 1/2019
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