
Tervetuloa 
Camping Karvioon 

Heinävedelle!

HINNASTO JA INFO KAUDELLE 2021
Aamupalabuffet 9,90 € to–la 8–10.30, su 8.30–11.

Rantasauna omaan käyttöön  
Tilaussauna varattavissa vastaanotosta. Hinta 19 €/50 min. 
Tarvittaessa pyyhkeitä voi vuokrata vastaanotosta 5 €/pyyhe.

Vesiurheilua!
Vietä hauskoja hetkiä vesillä: leirintäalueella vuokrattavissa  
soutuveneitä, kajakkeja, kanootteja sekä SUP-lautoja. 

Veneet, kajakit ja kanootit
 27 € /2h, 32 €/4h, 42 €/8h, 55 € /1 vrk,  
 140 €/to-su, 180 €/viikko (7vrk)

SUP-lauta  15 €/h, 20 €/ 2h, 30 € /8h, 50 € /1 vrk,  
 120 € / to-su, 160 € / viikko (7vrk)

Minigolf (18-reikäinen) 8,50 € , alle 15v. 5€

Vierasvenelaituri
Ravintola- tai saunapalveluita käyttävälle veneilijöille käynti 
laiturissa on veloituksetonta, muille 7 € / käynti.  
Maksu vastaanottoon.Yöpyminen laiturissa 20,00 € / vrk
Polttopuut 9 € / säkki, sähkö 5 €/vrk. Sauna tilauksesta.

Kaikki hinnat arvonlisäverollisia.

Camping Karvion caravan-alue avautuu tänä keväänä 
30.4. ja on avoinna joka päivä 30.9. asti.

Vastaanotto avoinna:
30.4.–31.5. sekä 1.9.–31.10. kello 9.30 –11 ja 16 –21. 
Alueelle voi saapua muunakin aikana.  
Kesäkaudella 1.6–31.8. kello 8.00 –21.00. Sunnuntaisin 9 –19.
Aukioloajan ulkopuolella voit soittaa puh. 050 476 5722.

CARAVAN-LEIRIYTYJÄT
Matkailuvaunut, -autot ja telttailijat: saapuminen klo 16.00 
jälkeen, lähtö klo 15 mennessä.

Leiriytymismaksut: sähköpaikka 29,80 €/vaunu/teltta/
auto.  Hinta enintään 5 henkilölle, ei erillistä henkilömaksua. 
SFC 27,80 €  •  Eläkeläiset 26,30 €  •  Junioritelttamaksu 20 €
Caravan-maksu sisältää aamusaunan kello 8–11. 
Omat saunat miehille ja naisille. 

MÖKKIEN VUOKRAUS
Sisäänkirjautuminen klo 15 alkaen, 
uloskirjautuminen klo 12.00 mennessä.

• SAUNALLINEN 4+2 HLÖ MÖKKI 40 m2:  
oma keittiö, sauna, suihku ja wc 
148 €/vrk, 425 €/3 vrk tai 786 €/vko

• RANTAMÖKKI 2+2 HLÖ, 25 m2:  
oma keittiö, suihku ja wc 
125 €/vrk, 356 €/3 vrk tai 690 €/vko

• KOSKIMÖKKI 4+2 HLÖ, 35 m2:  
minikeittiö, kahvinkeitin, vedenkeitin, mikro, jääkaappi 
Ei juoksevaa vettä. 72 €/vrk, 198 €/3 vrk, 425 €/vko

• LEIRINTÄMÖKKI 4+2 HLÖ, 20 m2:  
minikeittiö, kahvinkeitin, vedenkeitin, mikro, jääkaappi 
Ei juoksevaa vettä. 72 €/vrk, 198 €/3 vrk, 425 €/vko

• MINIMÖKKI 2 HLÖ, 4 m2: 
wc, suihku ja palvelut huoltorakennuksessa 
40 €/vrk, 112 €/3 vrk, 222 €/vko

Tarvittaessa vastaanotosta liinavaatteet  
(sis. pyyhkeen ja lakanat) 15 €/ hlö.

CAMPING KARVIO, Takunlahdentie 2 , 79810 KARVIONKANAVA
Puh. 050 476 5722 • myynti@karvionleirinta.fi 

www.karvionleirinta.fi

Tuoreimmat tiedot Facebook  
@lomakeskuskarvio


