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MAJOITUS
 
     

Hotellihuoneet
Kahden hengen huone   94€ /vrk 
Yhden hengen huone  80€ /vrk 
Lisävuode   31€/vrk

Huoneistot
Paritalohuoneisto 5 hlölle  210€/vrk 
2 makuuhuonetta, olohuone,  
keittiö ja sauna

Rivitalohuoneisto 4 hlölle  168€/vrk  
makuuhuone, olohuone,  
keittiö ja sauna

Lasten hinnasto
Alle 5-vuotiaat lisävuoteella 13€/vrk 
ilman lisävuodetta  maksutta 
5–12-vuotiaat lisävuoteella 20€/vrk

Majoitushintoihin sisältyy aamiainen, 
allasosaston, kuntosalin ja liikuntatilojen 
käyttö sekä sisäänpääsy ravintolaan  
tanssi-iltoina (ei tähti-iltoina). 

Hotellihuoneen saa käyttöön 
saapumispäivänä pääsääntöisesti klo 
14 mennessä. Huoneiden luovutus 
lähtöpäivänä klo 12 mennessä.

Hotellivarauksen voi peruuttaa 
veloituksetta edellisenä päivänä klo 
18 saakka. Peruuttamaton varaus 
laskutetaan kokonaan.
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RAVINTOLA-
PALVELUT
Noutopöytä

Aamiainen 
ma–pe  klo 07–09 8€ 
la–su   klo 08–10 8€ 

Lounas
ma–pe  klo 11–13  12€ 
la          klo 12–14  12€ 
su        klo 12–14  18€

Päivällinen
ma–la   klo 17.00–18.30  9€ 
su  klo 17.00–18.30        10€

Aikuisten mukana 5–12-vuotiaat 
ruokailevat noutopöydästä puoleen 
hintaan ja alle 5-vuotiaat ilmaiseksi.

Järjestämme myös teemalounaita, 
esimerkiksi äitienpäivä-, isänpäivä- ja 
joululounaat, jotka hinnoitellaan erikseen. 
Ajankohtaisen tiedon näistä löydät 
nettisivuiltamme.

A la carte 
Listamme herkulliset annokset tarjolla 
joka päivä.

Juhlapalvelu
Järjestämme tasokkaat häät, syntymäpäivät, 
muistotilaisuudet ja yritysjuhlat isoille ja 
pienille porukoille sopimuksen mukaan. 

Ota yhteys ravintolapäällikköön,  
p. 050 394 7525.

Viihde
Järjestämme tiistaitansseja, karaokeiltoja 
sekä ajoittain tähtitansseja tai muuta 
viihdettä. Suuresta ja viihtyisästä 
ravintolasalistamme löytyy hyvä tanssilattia, 
orkesterikoroke, laadukas äänentoisto, 
langattomat mikrofonit sekä aina myös 
uusimmat karaokehitit.

Katso viihdeiltojen ohjelma 
nettisivuiltamme.

Aulakahvio
Viihtyisä aulakahvio takkatiloineen 
tarjoaa itse tehdyt tuoreet leivonnaiset, 
pikkusuolaiset sekä kupin kuumaa tai 
lasillisen kylmää. 

Kahvio on avoinna joka päivä  
aamusta iltaan.
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KOKOUSPALVELUT

Kokoustilat
Auditorio (max 150 henkilöä)  50€/h 
    250€/pv
Muut kokoustilat (10-50 henkilölle) 15€/h
    75€/pv
Kota ja laavu   15€/h

Kaikkiin kokoustiloihimme kuuluu  
av-varustus, langaton nettiyhteys sekä 
kokousvesi. Auditoriossa on lisäksi 
induktiosilmukka ja äänentoisto.  
Siirrettävä induktiosilmukka on 
käytettävissä muissa tiloissa.

Kokoustarjoilut
Tilaa maukkaat, meillä leivotut leivonnaiset, 
suolapalat tai hedelmävadit kokoustiloihin 
kahvin tai virkistävien juomien kera. 
Voitte nauttia tarjoiluista myös 
ravintolatiloissamme.

Esimerkkejä tarjoilupaketeista:
Kokouskahvit   6€
• Kahvi ja makea leivonnainen 
Hedelmällinen kokous  13€
• Kivennäisvesi, tuoremehu, tee
• Hedelmätarjotin
• Pähkinöitä ja kuivattuja hedelmiä 

Päiväpaketti   25€
• Aamukahvi ja pieni suolapala
• Lounas noutopöydästä
• Päiväkahvi ja makea leivonnainen

Kokouksen mausteeksi
Meillä voit yhdistää kokoukseen 
monenlaisia virkistäviä palveluja, kuten 
ohjattua liikuntaa, uintia, keilausta, 
elämyksiä luonnossa tai vaikka 
hemmotteluhoitoja.

Pyydä tarjous!

Ravintolapäällikkö 050 394 7525 tai 
myyntipalvelu 050 394 7526

Kokousvarausten henkilömäärä pyydetään 
vahvistamaan viimeistään 7 vrk ennen 
kokouspäivää. Tätä ennen kokousvarauksen 
voi vielä peruuttaa veloituksetta. Tämän 
jälkeen peruutetuista kokousvarauksista 
laskutetaan 50% varauksen arvosta. 
Peruuttamaton varaus laskutetaan 
kokonaan.
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Ryhmän ohjelman voi koostaa 
omatoimisesti tai ohjatusti.  
Ohjaus 60€/h.

Kysy tarjous myyntipalvelusta:  
p. 050 394 7526.

Joulupaketit
Joulumuorin virkistyspaketit  
2 tai 3 vrk
Joulun vietto alkaa joko jouluaattona tai 
aatonaattona ja kestää tapaninpäivään. 
Joulumuorin virkistyspaketit sisältävät 
majoituksen täysihoidolla, mukavaa 
jouluaiheista ohjelmaa sekä sauna- ja 
allasosaston ja kuntosalin käytön. 

Joulumuorin aattopaketti
Sisältää ohjelmallisen jouluaaton vieton 
aterioineen ilman yöpymistä. 

Tarkista ajankohtaiset hinnat 
nettisivuiltamme.

LOMAPAKETIT

Hemmottelulomat 1–7 vrk
Esimerkiksi
Hemmottelulomanen 1 vrk 92 €
• Majoittuminen täysihoidolla  

2 hengen huoneessa
• Sauna- ja allasosaston sekä  

kuntosalin käyttö
• Hieronta 25 min
Hemmotteluloma 3 vrk
• Majoittuminen 2 hengen huoneessa 

täysihoidolla   262€ 
tai puolihoidolla  224€

• Sauna- ja allasosaston sekä  
kuntosalin käyttö

• Hieronta 25 min
• Jalkahoito
Yhden hengen huonelisä 30€/vrk

Kuntoutujaryhmän 
jälleentapaamisviikonloppu

Kokoontukaa tutulla kuntoutusporukalla 
ja palatkaa ”rikospaikalle”. Viikonloppu voi 
sisältää esimerkiksi majoituksen täysi- tai 
puolihoidolla, ulkoilua (reippailu, suunnistus, 
frisbeegolf), illanviettoa laavulla, kodalla tai 
rannan grillikatoksella, uintia ja saunomista, 
keilailua, pelailua ja kuntosalia sekä vaikkapa 
karaokeillan. 
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PÄIVÄPAKETIT

Virkistyspäivät
Esimerkiksi
Sauna, uinti ja 
lounas noutopöydästä   17€
 sunnuntaisin   22€

Sauna, uinti ja 
päivällinen noutopöydästä 13€
 sunnuntaisin   15€

Yhdistyspäivät
Räätälöimme mielenkiintoisia retkipäiviä 
yhdistyksille ja yhteisöille. Meillä päivään 
voi sisältyä esimerkiksi monenlaista 
ohjattua liikuntaa, asiantuntijaluentoja, 
talon ja palveluiden esittelyä ja tietysti 
herkuttelua.

TYHY-päivät
Räätälöimme antoisia ja virkistäviä 
TYHY-päiviä työyhteisöille. 
Hyödynnä talon liikunta- ja 
työhyvinvointiosaaminen sekä 
monipuolinen ympäristö ja mukavat 
puitteet. Meiltä saatte kaikki päivän 
toiminnat saman katon alta!

Kysy tarjous ryhmällesi 
myyntipalvelusta, p. 050 394 7526

Senioreille
Kehon ja muistin  
virkistyspäivä senioreille 39€/hlö
• Ryhmille, joissa väh. 20 henkilöä
• Tervetuloa taloon -infotuokio
• Ohjattu liikunta sisällä tai ulkona
• Rentoutus
• Lounas noutopöydästä
• Psykologin luento:  

Mieli virkeäksi – muisti pelaa
• Iltapäiväkahvi ja palaute

Senior Sport -päivä
Järjestetään vuosittain, sisältää 
liikunnallista ohjelmaa ja mielenkiintoisia 
esiintyjiä. Päivistä tiedotetaan mm. 
nettisivuillamme.
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LIIKUNTA

Kuntoliikunta
Ohjatut liikuntatunnit 60 min 6€/krt*
Ohjatut liikuntatunnit 90 min 8€/krt*
Ohjattu vesiliikunta  8€/krt*
Kuntosalikäynti   5€/krt
Kuntosali, sauna ja uinti -paketti 10€/krt

*Katso ohjatut liikuntatunnit ja niiden 
ajankohdat nettisivuiltamme  
www.kuntke.fi

Uinti
Allasosastollamme on 25-metrinen allas, 
lasten allas, poreallas, hieronta-allas sekä 
hierontasuihkut. Veden lämpötila on 29 
astetta, porealtaassa 30 astetta.

Liput  kertalippu 10 krt
aikuiset 6€  50€
eläkeläiset 4€  30€
varusmiehet 3€  25€
koululaiset 3€  25€
alle 7-vuotiaat veloituksetta
Tilaussauna   20€/krt
            +uintimaksu
Lainavarusteet
Pyyhe    2€
Uimapuku   2€
Kylpytakki   5€

Keilaus
Tuntihinnat
Keilaus    16€/rata/h
Hohtokeilaus    20€/rata/h
Vakiovuorot   14€/rata/h
Keilauskenkävuokra  1€

Ryhmähinnat, keilaussynttärit  
tai muut tilaisuudet – kysy tarjous!
Katso aukioloajat: www.keilari.fi
Tee varauksia tai kysy lisätietoja: 
 02 57333 tai 050 394 7507 

Liikuntatilavuokrat
Liikuntasali                        30€/h
Liikuntasali ½                15€/h
Ulkotenniskenttä       10€/h

Huomioithan, että liikuntatilojemme  
yhteydessä ei ole suihku- ja pukutiloja. 
Halutessasi voit ostaa lipun sauna- ja 
allasosastolle hintaan 6e/hlö, jolloin saat 
käyttöösi myös lukollisen pukukaapin.                 

Liikuntatilojen varaukset 
vastaanotostamme: p. 02 57 333.
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Meillä voit maksaa palveluja myös 
Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä, 
TYKY-kuntoseteleillä, Luottokunnan 
virikeseteleillä sekä Sporttipassilla. 
Huomioithan, että seteleitä voi käyttää 
vain niiden käyttöehdoissa rajattuihin 
palveluihin.

HENKILÖKOHTAINEN 
VALMENNUS

Tuntihinnat
Personal training  69€/h
Ravintovalmennus  69€/h

Paketit
Kipinä (3 tapaamista)  195€
• testaukset ja harjoitusohjelma
• ohjaus ja neuvonta

Liekki (6 tapaamista)  390€
Edellisten lisäksi

• lajikokeilut
• ruokapäiväkirja

Roihu (10 tapaamista)  620€
Edellisten lisäksi

• ohjelmien päivitykset
• seurantatestit

Syty syömisellä  
-ravintovalmennus  300€
• 5 tapaamista
• mittaukset, ruokapäiväkirja,  

psyykkinen   valmennus

Kysy lisätietoa suoraan  
personal trainereiltamme:

Heidi Kallio
Työfysioterapeutti
Personal trainer, ravintovalmentaja, 
Trainer4You
p. 040 684 6274
heidi.kallio@kuntke.fi

Mika Ranne
Fysioterapeutti
Personal trainer, Trainer4You
p. 040 684 6439
mika.ranne@kuntke.fi
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TESTAUKSET JA 
TUTKIMUKSET

  

Kuntotesti I   50€ 
• polkupyöräergometritesti   
• verenpaineen mittaus
• testipalaute

Kuntotesti II   80€
• polkupyöräergometritesti
• verenpaineen mittaus
• lihaskuntotesti
• testipalaute

UKK-kävelytesti  25€ 
• 2 km kävelytesti
• kirjallinen testipalaute

Lihaskuntotesti  25€
• vatsan, selän sekä 

 ylä- ja alaraajojen  
lihaskestävyys

• kirjallinen testipalaute

Kehonkoostumusmittaus  
Inbody   28€

• sisältää testipalautteen 
analysoinnin asiantuntijan  
kanssa

Testejä tehdään myös ryhmille –  
kysy tarjous myyntipalvelusta,  
p. 050 394 7526.

Perusterveystutkimus 219€

Kattava terveystutkimus kattaa 
lääkärintarkastuksen, EKG- 
mittauksen, kuntotestauksen ja  
kunto-ohjelman laatimisen. 

Tarvittavat laboratoriotutkimukset 
hinnoitellaanerillisen hinnaston  
mukaan. Tutkimus jaetaan kahdelle  
eri päivälle.

Perusterveys- 
tutkimuspaketti  273€

Edellisten lisäksi lounaat, kahvit,  
sauna- ja allasosaston käyttö  
molempina tutkimuspäivinä. 
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Terapiapalvelut
Fysioterapia  30 min 37€

   45 min 49€

   60 min 59€

Allasterapia  45 min 60€

   60 min 70€

Lymfaterapia  60 min* 70€

Uroterapia  45 min 60€

Seksuaaliterapia  45 min 60€

Psykoterapia  45 min 80€

Ravitsemusterapia 45 min 80€

* Varaathan aikaa hoidolle yhteensä  
75 min, koska lymfahierontaan kuuluu  
15 minuutin lepo hoidon jälkeen.

Voit tulla asiakkaaksemme lääkärin 
lähetteellä tai ilman.

Kuntoutusjaksot  
itse maksaville

Esimerkiksi
Kuntoutus vahvistaa         alk. 192€/vrk
5 vrk kuntoutuspaketti täysihoidolla  
sisältää lääkärin tulotarkastuksen,  
räätälöidyn kuntoutusohjelman,  
päivittäisen fysioterapian sekä  
osallistumisen erilaisiin terveys- 
neuvonta- ja liikuntaryhmiin.  
Tarvittaessa pakettia täydennetään  
muilla terapia- ja hoitopalveluilla. 

Tarvittaessa avustuspalvelu  30€/h

Lisätietoja terapia- ja 
kuntoutuspalveluistamme saat 
kuntoutustoimistostamme,  
p. 050 394 7524

TERAPIA- JA 
KUNTOUTUS-
PALVELUT

Tarjoamme laajan valikoiman 
kuntoutuspalveluja esimerkiksi 
Kelan, vakuutusyhtiöiden 
ja perusterveydenhuollon 
maksusitoumuksilla. 

Kuntoutusosaamisemme kattaa 
koko elämänkaaren 1-vuotiaista 
sotaveteraaneihin. 

Tutustu kuntoutuspalveluihimme 
osoitteessa  
www.kuntke.fi/kuntoutus
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HEMMOTTELU-
HOIDOT

Yrttikylpy     38€
Hydro-jet (hierova vesipatja) 15€
Hydro-jet avustuksella  30€
Hieronta   25 min 27€
Hieronta   40 min 38€
Hieronta  55 min 43€
Kuumakivihieronta  45 min 55€
Kuumakivihieronta  75 min  75€
Aromahieronta  55 min  52€
Aromahieronta   85 min 62€  
Lymfahieronta  60 min* 70€
Jalkahoito   60 min 43€
 
* Varaathan aikaa hoidolle yhteensä  
75 min, koska lymfahierontaan kuuluu  
15 minuutin lepo hoidon jälkeen.

Kosmetologi
Kasvo- ja käsihoidot, ihon puhdistukset  
ja hemmotteluhoidot.

Ajanvaraukset ennakkoon 
vastaanotostamme, p. 02 57 333.

Parturi-kampaaja
Trendikkäät leikkaukset, värit, 
kihartamiset, hoidot, juhlakampaukset 
sekä ripsien ja kulmien käsittelyt. 

Ajanvaraus: p. 040 682 8105

Kun on juhlan aika, 
muista lahjakortilla!

Lahjakortteja voit ostaa vastaanotostamme 
tai kätevästi nettikaupasta osoitteesta  
www.kuntke.fi/verkkokauppa



Kelankaari 4
38700  Kankaanpää 

Vastaanotto:  02 57 333
Myyntipalvelu:   050 394 7526
Ravintola:  050 394 7525
Kuntoutustoimisto: 050 394 7524
Keilari:  050 394 7507 

respa@kuntke.fi
www.kuntke.fi

facebook.com/kuntoutuskeskus


