
Tervetuloa nauttimaan koko perheen voimin 
täyden palvelun Happi Holidaysta, Pajulahden 
kuvankauniisiin luontomaisemiin, keskelle 
monipuolisia liikuntamahdollisuuksia.
  
Sillä aikaa, kun perheen juniori osallistuu 
valmennuskeskuksen lajileirille tai turnaukseen 
Pajulahdessa, haluamme tarjota myös 
muulle perheelle mahdollisuuden lomailuun 
samassa paikassa. Tarjoamme liikuntalomat 
etuasiakashintaan -20% normaalihinnasta juniorin 
osallistuessa valmennuskeskuksen lajileirille tai 
turnaukseen. 

ARJA PUSILA
myyntikoordinaattori
p. 044 7755 207
arja.pusila@pajulahti.com

SANDRA SÄLKE-MATILAINEN
myyntikoordinaattori
p. 044 7755 206
sandra.salke-matilainen@pajulahti.com

• tutustu takasivun ajankohtiin
• 2-7 vuorokautta valintasi mukaan
• alk. 155 €/hlö/2vrk  

opistomajoituksessa (norm. 194 €)
• lapset 6-16 vuotta alk. 91€/hlö/2vrk 

opistomajoituksessa (norm. 114 €)
• alle 6-vuotiaat veloituksetta
• 4 hlön perhe alk. 451 €/perhe/2vrk 

täysihoidolla opistomajoituksessa  
(norm. 564 €)

• hinta sisältää majoituksen valitsemassasi 
majoitustasossa, aamiaisen, lounaan 
sekä päivällisen ja monipuolisen 
liikuntaohjelman aikuisille ja lapsille

• Lue lisää www.pajulahti.com

LIIKUNTALOMAT 

Pajulahti Olympic Training Center
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola 
p. 03 885 511

www.pajulahti.com

LIIKUNTALOMAT
PERHE-EDULLA
Pajulahti Olympic Training Center

Koodilla PERHE-ETUsaat -20% edun liikuntalomiin
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käännä >>
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Uutuuksia, voimaa ja hyvää oloa 

Talvi ja Pajulahti liikuttavat lomailijoita! Hanget 
hohtavat ja latu luistaa. Tee lomastasi juuri niin 
aktiivinen kuin itse haluat. Valikoimaa löytyy laidasta 
laitaan niin lapsille kuin vanhemmillekin, yhdessä ja 
erikseen sekä ulkona että sisällä. Myös kuntosalit, 
pelikentät ja uimahalli kutsuvat sisäliikunnan pariin. 

Hiihtolomat, 2-7 vuorokautta

vko 8 17.-24.2.2019
vko 9 24.2-3.3.2019

HIIHTOLOMAT

Pääsiäistä ja kevättä ilmassa! Pajulahden kevättalvessa 
on tarjolla noitamaisen riemukasta tekemistä lapsille ja 
aikuisille, yhdessä ja erikseen, sisällä ja ulkona. 

Pääsiäinen, 2-5 vuorokautta 

17.3.-22.4.2019

PÄÄSIÄINEN

Joulun pitopöytien jälkeen on aika antaa kinkulle kyytiä. 
Suuntaa siis kohti tekoja jo ennen mahdollisia lupauksia. 
Tulevaan vuoteen valmistaudutaan monipuolisten ja 
runsaiden ohjelmien siivittämänä. Ladut odottavat 
hiihtäjiä ja pulkat, liukurit ja "wuuuffit" on viritetty 
innokkaita laskijoita varten. Uudenvuoden aattoillan 
huipentaa perinteinen ilotulitus.

Välipäivät ja uusivuosi, 2-5 vuorokautta

27.12.2018-1.1.2019

VÄLIPÄIVÄT JA UUSIVUOSI

Syyslomalta sykettä syksyyn ja alkavaan talveen! 
Tarjolla liikuntaa, ravintoa, lepoa ja hyvää seuraa. 
Tule paikalle koko perheellä, yksin tai kaverin kanssa, 
me liikutamme sinua!

Syyslomat, 2-7 vuorokautta

vko 42  14.-21.10.2018
vko 43  21.-26.10.2018

SYYSLOMAT


