VIETÄ MUKAVA KESÄPÄIVÄ KYYHKYLÄSSÄ
Saimaan rannalla ASUNTOMESSUALUEEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ (3 km)
sijaitseva historiallinen KYYHKYLÄN KARTANO sekä moderni HOTELLI RUSTHOLLI tarjoavat
ympäristön jossa on helppo rentoutua, virkistyä ja nauttia kesäpäivästä. Majoitu tyylikkäästi
Kartanossa tai Hotelli Rusthollissa ja nauti Kartanon kesäherkuista rantakahvilassa ja
Kartanosalissa.
ASUNTOMESSUJEN KULJETUKSET KYYHKYLÄSTÄ
Kyyhkylässä ilmaiset parkkialueet. Kuljetukset asuntomessuille ma, ke, pe ja su. Lähtö Kyyhkylästä klo 10.00 ja 10.30. Paluu messualueelta klo 14.30 ja 16.30. M/P kuljetuksen hinta
hotellin asukkaille 5 € / hlö ja muille 10 € / hlö.
M/S JAARLIN RISTEILEE JÄLLEEN KYYHKYLÄÄN 11.6. ALKAEN
Nauti kesäristeilystä M/S Jaarlilla kauniissa maisemissa Saimaalla ja poikkea Kyyhkylän Rantakahvilassa vaikkapa lounaalle tai Kartanosalissa päivälliselle. Risteily Mikkelin satamasta
Kyyhkylään kestää n. 30 min. Maisemaristeilyt Kyyhkylästä n. 1.5 h.
Aikataulut: http://www.kyyhkyla.fi/ajankohtaista/
Myös tilausristeilyt ryhmille alk. 400 € / 2 h.
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LOUNAS IHASTUTTAVASSA RANTAKAHVILA RANTAKYYHKYSSÄ
Kesäkahvila Rantakyyhky Saimaan rannalla on avoinna 11.6. - 13.8.2017 klo 11 - 20.
Kesäkahvila Rantakyyhkyssä voit nauttia herkullisen lounaan tai muita kahvilaherkkuja upeassa maisemassa. Lounas päivittäin 11.6 – 13.8. klo 13 – 16.
Lounaan hinta 16 € / aik. Lapset 7 – 12 v 8 € ja lapset 1 – 6 v. 1 € / ikävuosi.
KARTANON KESÄPÖYTÄ
Herkuttele historiallisen Kartanon kesäpöydässä ja tutustu kartanon kauniiseen pihapiiriin.
Runsas päivällisbuffet sisältää alkupalalajitelman, 2 pääruokavaihtoehtoa, jälkiruoan sekä
kahvin ja teen. Valmistuksessa käytämme lähialueen tuotteita.
Kartanon kesäpöytä on katettuna 2.7. - 13.8.2017 su - pe klo 16.30 – 20.30.
Kesäpöydän hinta 28 € / aik. Lapset 7 – 12 v 14 € ja lapset 1 – 6 v. 1 € / ikävuosi.
RYHMILLE
Tutustu ryhmäpaketteihimme tai pyydä räätälöityä pakettia omalle ryhmällesi.
Ideoimme kanssasi sopivan ohjelman ja autamme käytännön järjestelyissä.
Ryhmien ruokailut ennakkotilauksesta. Kysy tarjous myyntipalvelusta.
http://www.kyyhkyla.fi/hotelli/ryhmat/
OPASTETUT HISTORIAKIERROKSET 14.7. – 11.8.2017 (ma, ke ja pe klo 15.00 – 16.00)
Kyyhkylän kartano juhlistaa Suomi 100 vuotta palaamalla Kyyhkylän sota-ajan elämään. Historiakierroksella pääsemme kurkistamaan vapaussodan invalidien ja lottien arkipäivään ja
juhlaan. Draamaoppaana toimii Kyyhkylän invalidikodin sota-ajan johtajatar Elsa Karila (Raija
Suominen). Johtajattaren tarinoihin liittyy myös saksalaisen kenraalin Waldemar Erfurthin
vierailu. Menneiden vuosisatojen jännittävimpiä kohtalonhetkiä on ollut Porrassalmen vuoden 1789 taistelu ja aaveratsastajat. Kierros päättyy kesäkahvila Rantakyyhkyyn.
Lähtö kartanon edestä. Opastuskieli suomi. Vapaa pääsy.
Ryhmille tilauksesta myös muina ajankohtina sopimuksen mukaan.
KESÄTEKEMISTÄ KYYHKYLÄSSÄ
Minigolf 18 r, tenniskentät, Navettagalleria kierrätystaidenäyttely, soutuvene, kanootit ja
kirkkovene, pihapelit, pyöräily, kota ja laavu.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET
Myyntipalvelu puh. 0440- 203 320 tai sähköpostilla myyntipalvelu@kyyhkyla.fi
Lisätietoa ja ajo-ohjeet www.kyyhkyla.fi

