Lepaan Matkailun majoitusvaihtoehdot
Lepaan Matkailun majoitustiloissa yövyt 1-2 hengen huoneissa tai suurempiin
henkilömääriin soveltuvissa Iso Rantalassa ja Pikku Rantalassa (Rantahuvila Rantalan kaksi
erillistä puolta paritalotyylisesti). Majoituksemme on tarkoitettu käytännössä kenelle vain –
ryhmille, ulkoilijalle, nautiskelijalle, perheille tai pariskunnille Kaikissa majoitustiloissamme
on kartanon sviittiä lukuun ottamatta keittomahdollisuudet. Sopimuksen mukaan voit tilata
myyntipalvelustamme myös ravintola- ja oheispalveluita; aamiaisen tai ryhmälle täysihoidon
ja esimerkiksi saunoja. Alueellamme on ilmainen pysäköinti.
Tiedustele pidempiaikaiset majoitukset sekä aamupalojen mahdollisuus
myyntipalvelustamme!
Majoitamme noin 60 henkilöä kesäaikaa ja muina kausina noin 30 henkilöä.
Lisäkapasiteettia saamme varattua lähialueen hotelleista.
Majoitusvaihtoehdot ja hinnat
- hinnat eivät sisällä aamupaloja
- mahdolliset saunavaraukset tulee tehdä majoitusvarauksen yhteydessä
- hinnat voimassa 2018 uusiin varauksiin, hinnat eivät ole voimassa
tapahtumapäivinä eikä juhlapyhinä (joulu, juhannus, uusivuosi)
- pidätämme oikeuden muutoksiin
TOIMELA – hotellitason majoitusta upein puutarhanäkymin
Huoneita, jotka ovat remontoitu vanhaa kunnioittaen. Jokaisesta huoneesta näkymät
Lepaan upeaan puutarhan ja sen alueelle. Huoneet ovat tilavia ja korkeita suurin
ikkunoin. Tämä majoitusvaihtoehto ei sovellu liikuntaesteiselle, huoneet sijaitsevat 2.
kerroksessa, ei hissiä.
Kahden hengen huone
99,00 €/ vrk
Yhden hengen huone
69,00 €/ vrk
- huoneissa suihku, wc, tv
- pieni keittiö; jääkaappi, sähköuuni, sähköliesi, liesituuletin, kahvinkeitin ja
vedenkeitin. Astiat sekä perus ruoanlaittovälineet.
- kolmessa huoneessa mahdollisuus lisävuoteeseen (2 lapselle tai 1 aikuiselle)
o lisävuode
30,00 €/ vrk/ aikuinen
20,00 €/ vrk/ lapsi
10,00 €/ vrk, matkasänky (rajattu määrä!)
- mahdollisuus yksityisen 1½ tunnin rantasaunavuoron varaamiseen 150,00 €,
varaukset viimeistään 5 vrk ennakkoon Lepaan Matkailun myyntipalveluun
- lemmikit sallittu ennakkoilmoituksesta. Lemmikkilisä 20 €/ lemmikki/ vrk.

KARTANON VIERASHUONE – hotellitason majoitusta järvinäköalalla
Kartanon tunnelmallisesta ja romanttisesta vierashuoneesta on upeat näköalat
Lepaanvirtaan, joka on osa Vanajavettä. Kesäisin voit katsella, kun veneet ja Hopealinjan
laivat lipuvat ohitse. Tämä majoitusvaihtoehto ei sovellu liikuntaesteiselle, vierashuone
sijaitsee kartanon päädyssä, 2. kerroksessa. Ei hissiä.
Kahden hengen huone
129,00 €/ vrk
Yhden hengen huone
99,00 €/ vrk
- sviitissä suihku, wc, jääkappi ja tv
- mahdollisuus kartanon saunan varaukseen
o yksityinen 1½ tunnin saunavuoro kartanon sähkösaunalla +75,00 €
o kartanon sähkösauna ja kartanon pääty vilpolan ja terassin kera käytössä
koko majoituksen ajan +239,00 €/ vrk
- mahdollisuus yksityisen 1½ tunnin rantasaunavuoron varaamiseen 150,00 €,
varaukset viimeistään 5 vrk ennakkoon Lepaan Matkailun myyntipalveluun
KESÄHOSTELLI – hosteltason majoitusta kauniissa maalaismaisemissa
-KESÄHOSTELLI ON SULKEUTUNUT, tiedustelut ryhmille erikseenSoluja, jotka ovat askeettiset, mutta siistit. Majoitut rauhallisessa maalaismiljöössä ja
jokaisesta huoneesta on näkymät Lepaan golfkentälle sekä Lepaan puutarhan alueelle.
Osasta ylimmän kerroksen huoneista näkyy Vanajavesi/ Lepaanvirta. Huoneita löytyy
sekä 1. kerroksesta että 2. kerroksesta. Ei hissiä.
Kahden hengen huone
77,00 €/ vrk
Yhden hengen huone
49,00 €/ vrk
- hinta sisältää lakanat ja pyyhkeet
- soluasuntoja, joissa kussakin neljästä kuuteen 2 hengen huonetta
- kaksi huonetta jakaa aina yhden yhteisen suihkutilan ja wc:n
- kussakin soluasunnossa on yhteinen keittiö-/ ruokailu-/ oleskelutila
- pieni keittiö; jääkaappi, sähköuuni, sähköliesi, liesituuletin, kahvinkeitin ja
vedenkeitin. Astiat sekä perus ruoanlaittovälineet.
- mahdollisuus yksityisen 1½ tunnin rantasaunavuoron varaamiseen 150,00 €,
varaukset viimeistään 5 vrk ennakkoon Lepaan Matkailun myyntipalveluun
PIKKU RANTALA & ISO RANTALA – huvilamajoitusta Lepaanvirran rannalla
Rantala on rakennettu alun perin 1820-luvulla kartanon vierasmajaksi. Rantala sijaitsee
Lepaan kartanon pihapiirissä, Vanajaveden rannalla ja se on valmistunut keväällä 2018

mittavasta remontista asiakkaidemme iloksi. Rantahuvila Rantalassa on kaksi erillistä
puolta; Iso Rantala ja Pikku Rantala.
Rantahuvila tarjoaa myös loistavat tilat sekä yksityisille että yrityksille ja ryhmille
kokoontumiseen vapaa- tai työajalla.
Hinnat per puoli (sisältää 5 henkilöä/ puoli):
Vuorokausi
Viikonloppu
Viikko

299,00 €/ vrk
499,00 €/ vkl
1199,00 €/ viikko

- mahdollisuus yksityisen 1½ tunnin rantasaunavuoron varaamiseen 150,00 €,
varaukset viimeistään 5 vrk ennakkoon Lepaan Matkailun myyntipalveluun
- lemmikit sallittu ennakkoilmoituksesta. Lemmikkilisä 20 €/ lemmikki/ vrk.
Tiedustele pidempiaikaiset majoitukset sekä aamupalojen mahdollisuus
myyntipalvelustamme!
TUTUSTU EHTOIHIMME ALLA OLEVISTA LINKEISTÄ:
- TOIMELAN, KARTANON VIERASHUONEEN JA HOSTELLIN EHDOT
- RANTAHUVILA RANTALAN EHDOT (PIKKU RANTALA & ISO RANTALA)
Varaukset ja tiedustelut:
Lepaan Matkailun myyntipalvelu
p. 044 241 6424 tai e. myynti@lepaanmatkailu.fi
Myyntipalvelu on avoinna arkisin klo 9.00-16.00. Kiireellisissä asioissa, myyntipalvelun
aukioloaikojen ulkopuolella, yhteys numeroon 044 237 2782
Oikeudet kaikkiin muutoksiin pidätetään.
Lepaan Matkailu Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä.

