JÄRJESTÄ JÄMILLÄ HIIHTOLEIRI

Monipuoliset valmennusolosuhteet takaavat leirisi onnistumisen!
Jämin Hiihtotunneli avataan syyskesällä. Kesällä tunneli sulatetaan, joten pääsemme jäädyttämään ja lumettamaan
ladut puhtaalle pohjalle - voimme taata erinomaiset hiihto-olosuhteet. Hiihtotunnelin kameran kuvaa voit katsoa
sivuillamme http://jamikeskus.fi/hiihtotunneli
Rullahiihtorata (1,6 km) kiertää hiihtotunnelin, esittelyvideon saat tästä http://vimeo.com/96803913
Luonto ja liikuntakeskuksessa on käytössänne kestävyysurheilijoille etenkin hiihtäjille suunniteltu kuntosali.
Virtuaalinen esittely: http://jamikeskus.jj-net.fi/luonto-ja-liikuntakeskus/kuntosali-2
Uusia palveluita Jämillä Hakopolku, Frisbeerata ja MOBO-suunnistusreitti.
Maastopyöräreittejä on 12-23 km. Reitille voit vuokrata Lumikahvilasta
Trekin valmistamia maastopyöriä.
Kiintorastirata uusittiin 2015 ja frisbeegolfrata uusitaan kesällä 2017.
Karttoja on myynnissä Lumikahvilassa.
Jämi Areenalta voit varata liikuntatilaa.
http://www.jamikeskus.fi/yritykset/jamiareena
Tarjoamme teille kodikkaan majoituksen Huoneistohotelli Lumihovissa (maksimi 32 henkilöä).
Huoneistohotellin virtuaalisen esittelyn saat tästä linkistä: http://jamikeskus.jj-net.fi/lumihovi

HUONEISTOHOTELLI LUMIHOVIN OMAVALINTAINEN LEIRIPAKETTI 2017


huoneiston hinta 105 €/vrk/1-4 hlöä, lisävuode 10 €/vrk
Huoneistossa wc, oma sauna, kuivauskaappi, keittiö-olohuone ja
kahden hengen makuuhuone



Katso hiihdon hinnat http://www.jamikeskus.fi/hiihtotunneli

Ruokailut:
Samassa pihapiirissä Lumihovin lähellä ravintolassa Lomahotelli Jämillä on ruokailumahdollisuus, mitä voimme
tarjota teille erikseen tai voitte sopia ruokailut suoraan ravintolan kanssa
(puhelin 044 573 6510 tai sähköposti lomahotelli@jamimyynti.fi).
Hintaesimerkkejä lapsien ja nuorten leirit, vähintään 15 leiriläistä ja
valmentaja:
aamiainen ja/tai iltapala 8,00 €/hlö/ateria, lounas ja/tai päivällinen 9,00
€/hlö/ateria

Jämikeskus, Sormelantie 77, 38800 Jämijärvi
www.jämikeskus.fi

Voit tilata lisäpalveluja:
* lisää hiihtokertoja 5,00 €/leiriläinen/kerta
* liikuntatilaa Jämi Areenalta (koko sali 60 €/h tai
puoli salia 30 €/h)
* uinti maauimalassa (Hiihtotunnelin vieressä) 3,00 €/hlö,
sis. kaappi, suihku ja sauna
* kuntosali 7,00 €/aikuinen, 5,00 €/opiskelija ja koululainen,
voit kysyä myös ryhmähintaa
* pesutorni ja kuivauskaappi käyttömaksu 5,00/kerta, omat pesuaineet 4,00 €/kerta
Hinnat

sisältävät arvonlisäveron.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

PERUUTUSEHDOT
Peruutus sujuu kätevästi sähköpostilla (myynti@jamikeskus.fi).
Peruutus on voimassa sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut Jämikeskukselle.
Peruutusehtoja sovelletaan myös varattujen palvelujen muutoksiin.
Peruutus on kuluitta 21 vrk ennen varauksen alkamispäivää. Jos peruutus tehdään 20 - 7 vrk ennen
varauksen alkamispäivää, peruutuskulut ovat 20 % majoituksen hinnasta. Tämän jälkeen peritään
koko maksu. Muutaman huoneen muutos alkuperäiseen huonevaraukseen ilman peruutuskuluja, kun
muutos on tehty 7 vrk ennen varauksen alkamista. Sairastumiset huomioimme veloituksetta.
Jämi on lähellä - säästät matkakustannuksissa ja matkustusajassa!
Hiihtoleirin järjestäminen on helppoa –
varaa leirisi mahdollisimman aikaisin, jotta saatte teille sopivan ajankohdan.
Valitse haluamasi palvelut ja me huolehdimme loput.

Tervetuloa Jämille, odotamme teitä!
Varaukset ja yhteydenotot:
+358 40 573 6120
tai
myynti@jamikeskus.fi
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