B&B Lahdelma (noin 25km Mäntyharjun kirkonkylästä)
Tarjolla huonemajoitusta omilla mukavuuksilla 2 ja 4 hengen huoneita
https://lahdelma.com/fi/huoneistot
Majoituksen hinta 1 hh 55€ / vrk ja 2hh 75€ / vrk. Lemmikkimaksu 15€ / lemmikki, mikäli nukkuvat
huoneistossa.
Aamiaistarjoiluun ei tuolloin valitettavasti ole mahdollisuutta, mutta huoneistoissa on minikeittiövarustus.
Saunomismahdollisuus on myös, sisältyen hintaan.
Ritva ja Pertti Lahdelma
+358 40 7795 321
+358 40 0575 620
Peruvedentie 393
19430 Pertunmaa
www.lahdelma.com

info@lahdelma.com
Kyyrönkaita/Löydön kartano (Ristiina, Mäntyharjun keskustaan noin 35 km)
Osoite on Järvenpääntie 129, Ristiina .
8 - 10.3 2019 Ristiina Kyyrönkaita.
Majoitus 5 henkilön rivitalomökeissä, mökissä on kaksi huonetta, oma suihku ja WC sekä minikeittiö.
Mökkiin voi tuoda omat liinavaatteet ja pyyhkeet tai vuokrata meiltä hintaan 10 eur / setti.
85 eur / yö ja 130 eur / 2 yötä ja 185 eur / 3 yötä.
Rivitalomökkiin voi tuoda koiria.
Majoitus 2 henkilön hotellihuoneessa, jääkaappi, TV suihku ja WC.
Valmiiksi pedatut vuoteet ja huoneessa pyyhkeet.
85 eur / yö ja 130 eur / 2 yötä ja 185 eur / 3 yötä.
Hotellihuoneisiin ei voi tuoda koiria tai muita lemmikkejä.
Hotelli on kurssikeskuskäytössä ja tuolloin ei ole kurssia joten aamiaista, muita ruokapalveluja tai saunaa ei
ole käytössä.
Mikäli varauksia tulee yli 20 henkilölle, voimme järjestää aamiaista hintaan 8 eur / henkilö kello 8 – 10
aikaan.
Samoin on mahdollista iltasauna hintaan 8 eur / henkilö kello 18 – 20.
Varaukset ja tiedustelut
Heikki Alanko
Löydön Kartano Oy / Kyyrönkaita bookings
myynti@loydonkartano.fi
Tel. +358 40 766 8282
WhatsApp +358 40 766 828

Kartanohotelli Satulinna (noin 35km Mäntyharjulle)
Raija Moilanen, Linnanrouva
Yrttitie 21, 52550 Hirvensalmi
p. 020 743 4670
raija.moilanen at satulinna.fi
Valitettavasti meillä ei ole mahdollista majoittua koirien kanssa hotellissa.
Meiltä löytyy yksi kuuden henkilön huvila johon voi ottaa lemmikin mukaan. Huvilan hinta on 450,00 €/vrk.
Sekä siivouskulut 75,00 €.
Hintaan ei sisälly aamiaiset, mutta niitä on mahdollista ostaa Linnamme puolelle hintaan 12,00 €/hlö.

B&B Pinus (2,5km kisapaikalta)
Meillä on näin talvisin kaksi huonetta päärakennuksessa, molemmat kolmelle hengelle.
Valitettavasti lemmikkejä emme näissä päärakennuksen huoneissa majoita
Tapahtumaanne varten meillä on siis kaksi huonetta ihmisille, joiden koirat voivat olla ulkona/autossa.
Hinta per huone (1-3hlöä, 2yötä) on 190€, sisältää aamiaiset ja liinavaatteet.

Villa Aurora (3km)
Seija Pohjanoksa info at avamor.fi
ei ole lemmikkihuoneita. Huonehinnat ovat isompi 2hh 108€/ vrk aamiaisella ja pienempi 2hh 98€/vrk
aamiaisella.

Ilkka Juntunen Kerttulan loma-asunnot ei vuokrata!

Kauppisen lomamökit (25 km)
Halmeniemi, 25km kisapaikalta
Kaksi mökkiä vapaana ko ajankohtana, lemmikit sallittu sisällä
https://kauppisenlomamokit.com/fi/kapyla#luxury-villa
Käpylä
Hirsimökki 72 m2, 6:lle henkilölle. Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön.
Käpylässä on tupa, keittiö ja kaksi makuuhuonetta, joista toisessa on kolme vuodetta ja toisessa
parivuode. Tuvassa on lisäksi vuodesohva. Vuodevaatteet kuuluvat varustukseen (ei
liinavaatteet).Mökissä on sähkölämmitys, puulämmitteinen sauna, suihku, pukuhuone ja WC sekä

tuvassa varaava takka. Mökkiin tulee kylmä/lämmin vesi.
Lemmikit sallittu.

https://kauppisenlomamokit.com/fi/kivela
Kivelä
Hirsimökki 47 m2, 4:lle henkilölle. Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Kivelässä on tupakeittiö sekä
erillinen makuuhuone, jossa on parivuode. Tuvassa on lisäksi vuodesohva. Vuodevaatteet kuuluvat
varustukseen (ei liinavaatteet). Järvelle avautuu kuisti. Mökissä on sähkölämmitys sekä varaava
takka, kylmä/lämmin vesi, WC, pukuhuone, suihku ja puulämmitteinen sauna. Lemmikit sallittu.

Honkaniemen huvilat (7 km)
http://www.honkaniemenhuvilat.fi/
Mäntyharjulla kaksi huvilaa, Villa Salix ja Betula. Molemmat ovat 8 hengelle, kaksi makuuhuonetta ja
yläkerta.
Lemmikit on sallittu sopimuksen mukaan (yleensä perheillä yksi pieni koira, joka on siisti)
Viikonlopun hinta 428€ ja loppusiivous 100€, joka on pakollinen jos koirat sisällä.

Mikkelin hotellit (45 km):
Sokos hotelli
https://www.sokoshotels.fi/fi/mikkeli/sokos-hotel-vaakuna?gclid=CjwKCAiA7vTiBRAqEiwA4NTO64l_4akRR11UC29OsFVUWRBH8LD0B8GCDSRuHqrhlp86eaQ__40NRoCO8AQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Lemmikit 15€/vrk

Scandic (29 lemmikit sallivaa huonetta)
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/mikkeli/scandicmikkeli?cmpid=ppc_BH2d_restel&gclid=CjwKCAiA7vTiBRAqEiwA4NTO61y5iyK0a1YwPtfWDdMLBm2zjv5JCp
Lo5AZ

