
 

TERVETULOA SALONSAAREEN TALVILOMALLE 2020 

Salonsaaressa voidaan järjestään lomatoimintaa myös talviaikaan. Majoitushuoneita 

on varattu talvikäyttöön 18 kappaletta. Huoneeseen mahtuu 2 aikuista, sekä 1-3 

lasta. Tarkoitus on viettää yhtä hauska loma kuin kesälläkin. Ohjattu ohjelma on 

tietenkin talveen liittyvää tekemistä. Mukaan kannattaa ottaa omia suksia ja muita 

talveen liittyviä välineitä. Loma-aika on viisi vuorokautta, alkaen maanantaina 

lounaalla ja päättyen lauantaina aamupalaan.  

Ohjelmassa olisi esimerkiksi retki, elokuva- tai karaokeilta, askartelua, sauvakävelyä 

talvimaisemissa, lumiukkojen tekoa, hiihtämistä jäällä ja vaikka mono tanssit. 

Talvella myös pilkkiminen onnistuu. Kaikki riippuu tietenkin säästä ja lumitilanteesta. 

 Alku-infossa huomioidaan lisäksi asiakkaiden omat toiveet. Ohjelmaan 

osallistuminen on aina vapaaehtoista. Saunat lämpiävät kahdesti viikossa tai 

tarvittaessa useamminkin. 

Loma päättyy loppujuhlaan perjantai-iltana.  

Ruokailut ovat kolmesti päivässä. Ruuasta huolehtii kokkimme. Koko lomastanne 

huolehtii siis sama tuttu henkilökuntamme. 

Loman aikana voi nauttia erilaisista hoidoista. Hoidot voi varata saapumisen 

yhteydessä, tai lomalla tiistaihin klo 13 mennessä. Voit alustavasti valita hieronta, 

jalkahoito, kampaaja, kosmetologi. Paikalliset yrittäjät käyvät tekemässä hoitoja 

tarpeen mukaan. Hoitojen yleinen minimiosallistujamäärä on neljä, jonka jälkeen 

hoitaja tilataan paikalle. Hierontaan olisi hyvä varautua käteisellä, muille käy myös 

kortti. Lomakylässä annettavat palvelut ovat edullisia hinnoiltaan. 

  



 

Loma on täysin omakustanteinen. Pyrimme kuitenkin hinnoittelemaan sen 

mahdollisimman edulliseksi. Lomat on tarkoitus toteuttaa talviloma-aikana viikoilla 

8-10. Viikot voidaan toteuttaa perhe- tai aikuislomina. Perheviikoilla myös 

isovanhemmat ovat tervetulleita. Ryhmille ja yhdistyksille voidaan lisäksi varata 

viikot 7 ja 11. 

Jokainen viikko on erillinen ja loma toteutuu, jos riittävä määrä lomalaisia on 

ilmoittautunut mukaan. Kun loma toteutuu, saat  kutsun ja 20% 

ennakkomaksulomakkeen. Ennakkomaksu vahvistaa varauksesi. Loppusuoritus 

maksetaan saapuessa. Loman toteutuminen ilmoitetaan ennen varausmaksun 

eräpäivää. 

 

Lomaviikot 

Viikko 8  17-22.2 2020 

Viikko 9  24.2-29.2 2020 

Viikko 10  2-7.3 2020 

Hinnat, jotka sisältävät majoituksen 5 vrk, ruokailut ja ohjatun lomaohjelman. 

Aikuinen 290€ 

Lapsi 17v-13v 120€ 

Lapsi 12v-5v 60€ 

Lapsi 4v-0v 0€ 

 

Ilmoittaudu mukaan, niin pidetään hauska talviloma aurinkoisessa Salonsaaressa. 
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