
Päärakennuksen pirtillä keittolounasta 
tarjolla alk. klo 14
Hinnat: sauna 15€/hlö, keittolounas 10€/hlö, 
Majoittumien B&B 40€/hlö tai mökit 
alk. 80€ vrk. Lisäksi myynnissä ternimaitoa.

TARJOAA KLO 15 ALKAEN
Helvetin lempeät löylyt kokoussaunan suurella kuumalla 

sydämellä, myös palju lämpöisenä sekä järven viileät vedet

Ennakkovaraukset ja 
ryhmätarjoukset
040 7432236 tai 
myynti@makelanlomatuvat.fi

TERVETULOA LÖYLYIHIN!

Ota oma pyyhe ja uikkarit mukaan. 
Sauna jooga (klo 10–12) 10 €/ hlö. Varaa etukäteen.
Ravintolalta saunojille sauna burgeri puoleen hintaan.
Sauna varattavissa kesäisin 24/7 25€/2 tuntia.

p. 03 476 6104
Helvetinkoluntie 775 Ruovesi
www.helvetinportti.fi

Koe ainutlaatuinen sauna elämys
jurttasaunamme löylyissä….   
maailman parhaiksi mainituissa.

3.–4.5.  klo (10)12–16  10€/hlö

Tervetuloa !!

Helvetin hyvät saunat 
lämpiävät perjantaina ja 

lauantaina 3.–4.5.2019 
Ruovedellä ja Ruoveden rajoilla. 

Valitse allaolevista saunelämyksistä omasi tai 
käy vaikka useammassakin!

Kaikkien saunojien kesken arvotaan 
helvetin upeita matkailuyrittäjien 

tuotteita ja palveluja. 
Arpaliput löytyvät saunoilta. 

Käännä 

Tervetuloa 
saunomaan!

Visit in Hell-hanke



Helvetin hyvät saunat 
lämpiävät perjantaina ja 

lauantaina 3.–4.5.2019 
Ruovedellä ja Ruoveden rajoilla. 

Valitse allaolevista saunelämyksistä omasi tai 
käy vaikka useammassakin!

Kaikkien saunojien kesken arvotaan 
helvetin upeita matkailuyrittäjien 

tuotteita ja palveluja. 
Arpaliput löytyvät saunoilta. 

Käännä 

Tervetuloa 
saunomaan!

KOE SAUNAELÄMYS KIVIOJAN HELMESSÄ 

Hinta 20 €/hlö (käteinen) sisältää: saunomisen,  
saunamakkaran ja pullakahvit/tee
Sauna lämpimänä klo 14 - 20 välisen ajan pe ja la
Mukaan uikkarit ja pyyhe
TKL:n bussilla pääsee perille asti
Ilmoittautuminen edellisenä päivänä

Puh. 044 276 6739 (Tuija)
Velaatantie 1073, Velaatta
www.kiviojanhelmi.fi
kiviojanhelmi@kiviojanhelmi.fi

 MAHTAVAT PUITTEET, PEHMEÄT LÖYLYT

Nappaa mukaan pefletti pepun 
suojaksi, saunahattu päätä peittämään, 

pipo paljuun ja avantoon,
lopuksi kietaise puhtaat hiukset

turbaaniin kuivumaan.

Matkalla saunaan?

Ruovedellä valmistettavat tuotteemme löydät 
verkkokaupastamme www.helmika.fi

sekä jälleenmyyjiltä (lista sivuillamme) @helmikaoy  #helmikaoy

puh. 045 7875 7375
asiakaspalvelu@helmika.fi

Perjantaina klo 16.00-19.00
Savusauna: Naisten vuoro 
klo 16-17.30, 
miesten vuoro klo 17.30-19.00
Ravintolan sauna: Naisten vuoro 
klo 17.30.-19.00, 
miesten vuoro klo 16.00-17.30

Hinta 10,00 €/hlö 
/sauna. Jos haluat 
molempiin saunoihin, 
hinta 17,00 €
Ravintolalla myynnissä 
kahvia, virvokkeita ja 
kastettavaa

Lauantaina klo 14.00-17.00
Savusauna: Naisten vuoro 
klo 15.30-17.00, 
miesten vuoro klo 14.00-15.30
Ravintolan sauna: Naisten vuoro 
klo 14.00-15.30 
Miesten vuoro klo 15.30-17.00

Merja ja Marko Kaitajärvi
Kaitajärventie 46, 34870 VISUVESI

040 520 1631, 0400 779 592
Lisätietoja; www.kaitajarventila.fi

Visit in Hell-hanke


