
•	 Hansel-yhteistyökumppaneille sopimushinnat. 

Summassaarentie 180, 43100 SAARIJÄRVI
www.summassaari.fi

Löydä Summassaari ja koe sen kauneus 
– kaikkina vuodenaikoina!

Summassaarentie 180, FI-43100 Saarijärvi
  +358 (0)30 6085 100 • fax +358 (0)30 6085 200

KYLPYLÄHOTELLI -  SPA HOTEL
Summassaarentie 180, FI-43100 Saarijärvi

  +358 (0)30 6085 100 • fax +358 (0)30 6085 200

KYLPYLÄHOTELLI -  SPA HOTEL

P. 030 608 50 
myynti@summassaari.fi

Varaukset ja lisätiedot
p. 030 608 50 
www.summassaari.fi

Ajo-ohje

Puheluhinnat:  
Lanka 0,0828 €/puh  
+ 0,032 €/min.  
Gsm 0,192 €/min.  
Sis. alv 24 %.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kylpylähotelli

SUMMASSAARI

KESKELLÄ SUOMEA – KESKELLÄ LUONTOA

Tekemistä ympäri vuoden 
Summassaaressa on hienot ulkoilumaastot  
ja monipuolista tekemistä kaikkina 
vuodenaikoina.  

Lenkkeile tai hiihdä vaihtelevissa harju-
maisemissa; kuntopolut (valaistu 1,5 km, 3 km 
ja 5 km) toimivat talvisin hiihtolatuina.  
Kesäisin uimaranta, nuotiopaikka, soutu- ja 
kalastusmahdollisuudet. 

Alueellamme on Frisbeegolfrata,  geokätköjä,  
suunnistusrasteja sekä tennis- ja lentopallo-
kenttä.  

Välinevuokrausta;  Polkupyöriä, veneitä, 
kanootteja,  pilkkejä, potkukelkkoja, suksia, 
lumi kenkiä ja luistimia.  

Kokoukset ja virkistyspäivät 

Tilamme sopivat sekä pienten pala vereiden 
 että suurten jopa 200 henkilön kokoontumi-
siin. Meiltä myös monipuoliset ohjelmapalvelut 
mm. Saaren Mestaruus kisat, eräohjelmat ja 
sauna illat. 
Rauhallisissa ja hyvin varustelluissa kokous-
tiloissa päiväsi onnistuu – Ota koppi!

Teemme yksilöidyn, juuri teidän tarpeisiinne  
soveltuvan kokonaisuuden.



Majoitushinnat/vrk 
Summassaaressa majoitut hotelli huoneissa 
(58 kpl) tai erillisissä loma-asunnoissa (23 kpl) 
järven rannalla.
 
Yhden hengen huone  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 93 €
Kahden hengen huone    .   .   .   .   .   .   62.50 €/hlö
 
Panoramahuone/Suite   .   .   .   .   .   .   .   67 €/hlö
Hääsuite  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  165 €/2 hlöä
•	 sis. kuohuviinipullon (75 cl, myös –holiton)  

sekä aamiaiset huoneeseen

Loma-asunto  
2/3/4 hlöä   .   .   .  68,50 €/57.50 €/50.50 € /hlö/vrk
Saunallinen loma-asunto
2/3/4 hlöä   .   .   .   .   .   .   77 €/65 €/57 €/hlö/vrk

Perhepaketti 2 aik. ja max 3 lasta alle 15-v.
loma-asunnossa tai hotellihuone lisävuoteilla  148 €/vrk
saunallisessa loma-asunnossa  .    .    .    .    .   166 €/vrk

•	 Majoitushinnat sisältää: aamiaiset, liinavaatteet, pyyhkeet, 
 sauna-   ja allasosaston käytön yleisövuoroilla, kuntosalin käy-
tön, viikko-ohjelman mukaisen vapaa-ajanohjelman & tanssiliput 
(paitsi mahd. erikoisillat).

•	 Lisävuode 30.50 €/vrk/hotellihuoneessa ja loma-asunnossa
•	 Lemmikit 10 €/vrk tai 40 €/vko tietyissä loma-asunnoissa
•	 Hinnat sisältävät alv:n. Noudatamme majoitusliikkeiden yleisiä 

varaus- ja peruutusehtoja. (Mara 1.3.2011)

Kylpylä & Vapaa-aika 
Saunat , allas ja kuntosalit sijaitsevat erilli sessä 
kylpylärakennuksessa, käynti  ulko kautta, n. 70 m 
hotellirakennuksesta.  Suomalaiset saunat, höy-
rysauna ja tilaus sauna (max 12 hengelle) sekä 15 
m allas (+ 280 C), jossa erilaisia hieromapisteitä  ja 
vastavirta laite. Lapsille on oma kahluuallas.  

Hoitovalikoimamme on laaja - antaudu ammat- 
tilaisten käsiin, sulje silmäsi ja rentoudu.   
Suosittelemme hoitojen varaamista etukäteen.  

Keskellä Suomea 
– keskellä luontoa! 

Kohtaamisia ja tapahtumia 
Summasjärven rannalla!
Meillä on majoitus-, ravintola- 
ja kylpylätilat, sovimme oivallisesti 
lomalle, kokoontumisiin, suku-
juhliin, virkistys- ja kokouspäiville.

Yllätä ystäväsi iloisesti lahjakortilla!  
Voit ostaa sen Lahjakorttikaupasta, 

katso www.summassaari.fi

Ravintolan palvelut 
 Tanssia ja elävää musiikkia useampana  iltana vii-
kossa. Herkulliset  buffet-pöydät,  Á la carte -listalta 
maukkaat alkupalat, herkulliset  kala-, liha- ja jälki-
ruuat  sekä Sumburger- ateriat ja maukkaat pizzat. 

Nauti hoidoista, 
liiku luonnossa, 

herkuttele ravintolassa, 
unohdu lepäämään.
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sauna illat. 
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Teemme yksilöidyn, juuri teidän tarpeisiinne  
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