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HOTELLI RAVINTOLA KYLPYLÄ HYVINVOINTI AKTIVITEETIT KUNTOUTUS KOKOUS



HOTELLI

JOKAISELLE SOPIVA
Majoittuminen satavuotiaassa  
päärakennuksessa tai jugend- 
villa Urholan upeissa puitteissa tuo 
majoittumiseen oman nostalgisen 
tuulahduksensa menneiltä ajoilta.

Meillä on majoitusvaihtoehtoja  
kaikille standardhuoneista tyylik- 
käästi sisustettuihin sviitteihin.  
Tarjoamme monipuolisesti  
myös esteettömiä huoneita.

”Varmaa vain on, että olkoonpa 
ilta tahi aamu, kesäyö tai aurin-
gonpaiste, maassamme ei ole 
kauniimpaa huvipuistoa. Ja tämä 
sanoo Punkaharjusta paljon.”

- Zachris Topelius, 1875

♦  Huoneita 128,  
    joissa majoitus- 
    tilaa 240  
    henkilölle
♦  Kuntosali,  
    liikuntatilat ja  
    ulkokuntosali  
    järvinäköalalla
♦  Kylpylä ja saunat
♦  Rantasauna  
    ja uimaranta

Tervetuloa  
Kruunupuistoon!
Kruunupuisto on todellinen hyvinvoinnin 
helmi, haluatpa liittää vierailuusi upeaa 
harjuluontoa tai vesi- ja kuntoiluelä-
myksiä sisällä ja ulkona. Punkaharju on 
kaikkina vuodenaikoina ainutlaatuinen ja 
Savonlinnan seudulla riittää näkemistä ja 
kokemista jokaiselle. 

Palaudu arjen rasituksista perinteikkäissä 
ja historiallisissa puitteissa. Arvokkaat 
jugend-aikaiset rakennuksemme sijait-
sevat luonnonsuojelualueella, Saimaan 
kauneimmalla paikalla. Meiltä löydät 
monipuolista tekemistä ympäri vuoden.

Ota hetki aikaa itsellesi ja anna  
Kruunupuiston valloittaa sinut!



RAVINTOLA
Hemmottele itseäsi ja läheisiäsi maistuvalla 
aterialla. Laadun takaavat kausittain vaihtuvat 
kotimaiset raaka-aineet, paikalliset herkut 
sekä tuoreet itseleivotut leivät ja leivonnaiset.

Järjestämme kokouk- 
set, koulutuspäivät ja  
juhlat vaivattomasti.  
Meiltä löydät laadukkaat 
puitteet tilaisuuksillesi, 
tilamme voit varata  
10-120 henkilölle. 

♦ RAVINTOLA
♦ INKERITALO
♦ MAKASIINI
♦ VILLA URHOLA
♦ USEITA MUITA  
   KOKOUSTILOJA

♦ Tarjoamme liikuntavälineiden 
vuokrausta sekä kesä- että talvi-
käyttöön, ohjatusti ja itsenäisesti.
♦ Meiltä saat mm. kosmetologin, 
hierojan ja fysioterapian palvelut.
♦ Kylpylässä on 25 metriä pitkä 
uima-allas, lastenallas, kylmä- 
allas sekä hierovia poreita. 

HYVINVOINTI, AKTIVITEETIT JA KYLPYLÄ
♦ Vapaa-ajan ohjelmassa  
on karaoketansseja ja laulu- 
iltamia, vaihtuvia näyttelyjä 
 ja esiintyjiä. 
Tutustu myös Savonlinnan 
seudun rikkaaseen kulttuuri-
tarjontaan.  

KOKOUKSET JA JUHLAT



Kuntoutuksen
edelläkävijä
Meillä Kruunupuistossa on  
50 vuoden kokemus kuntou- 
tuspalvelujen tuottamisesta  
ja lähes 120 vuoden kokemus  
terveyden ja hyvinvoinnin  
edistämisestä historiallisessa 
miljöössä.

♦ Yksilölliset kuntoutus- 
jaksot – myös vaativan  
kuntoutuksen asiakkaille. 

♦ Laaja valikoima erilaisia 
sairausryhmäkohtaisia  
kuntoutus- ja sopeutumis- 
valmennuskursseja.

♦ Alueen monipuolisimmat  
avokuntoutuspalvelut. 

Kruunupuistossa sinulla on ainutlaatuinen 
mahdollisuus valita oma polkusi asiantun-
tevaan kuntoutukseen. Kokonaisvaltaisen 
hyvinvointisi tukeminen on meillä keskiössä. 
Kuntoutuksen perustana on osaava, moni- 
ammatillinen tiimi rentoa ja mukavaa  
ilmapiiriä unohtamatta!

Kuntoutukseen voit tulla Kelan, terveydenhuol-
lon, Valtiokonttorin tai vakuutusyhtiön maksusi-
toumuksella, jolloin kuntoutus on sinulle mak-
sutonta. Voit tulla kuntoutukseen myös omalla 
kustannuksella tai palvelusetelillä. Meille ovat 
tervetulleita asiakkaiksi myös henkilöt, jotka 
tarvitsevat apua ja tukea päivittäisissä toimin-
noissaan 24/7. 

TERVEYSLOMAT
Terveysloma on lepoa, hyvää ruokaa, liikuntaa ja 
erilaisia terveys- ja hyvinvointipalveluita toivei-
desi  mukaan. Kruunupuiston terveyslomassa 
yhdistyvät kuntoutuksen  ja loman parhaat puo-
let. Toteutamme myös tuettua lomatoimintaa

♦ Kuntoutusta ja lepoa 
omaishoitajille (myös  
hoidettava voi olla mukana) 
sekä veteraaneille.

♦ Ammatillisen kuntoutuk-
sen palveluja sekä tukea 
työssä jaksamiseen ja  
työhyvinvointiin.

TAVOITTEENA  
PAREMPI ARKI

Lisätietoja puh. +358 (0) 406 846 488 
tai kuntoutus@kruunupuisto.fi



Vaahersalontie 44, FI-58450 Punkaharju
puh. +358 (0)20 763 9130
fax. +358 (0)20 763 9139

myyntipalvelu@kruunupuisto.fi

www.kruunupuisto.fi

Kruunupuisto sijaitsee 
Saimaan rannalla Itä- 
Suomessa, Punkaharjun 
luonnonsuojelualueella 
jääkauden muovaamassa 
maisemassa.
LÄMPIMÄSTI  
TERVETULOA!

Punkaharjulle ei kai maa-
ilmassa ole vertaistansa 
– sen ihanuutta ja kau-
neutta ei mikään kynä 

pysty kuvailemaan.
Fredrika Runeberg, 1838

”


