LEHMIRANNAN LOMAKESKUS

Rytmiä, riemua ja rentoutumista
varttuneeseen makuun

Rentoudu monipuolisilla
teemalomilla
Nauti tapahtumista ja
hyvästä seurasta
Virkisty erilaisilla
pakettilomilla
Kouluttaudu kursseilla
ja koulutuksissa

Lehmirannan lomakeskus
Lehmiranta on varttuneen väen oma loma- ja virkistyspaikka puhdasvetisen Lehmijärven rannalla, Helsingin ja Turun
välimaastossa Salossa. Matkaa Salon keskustaan on noin 15
kilometriä. Lomatoimintaa Lehmirannassa on ympäri vuoden ja se on suunniteltu seniori-ikäisten toiveita kuunnellen.
Vesiliikuntaa, yhteislaulua, tanssia, iltamia, tarinointia ja iloista samanhenkistä seuraa. Ryhmien kanssa teemme paljon
retkiä Etelä- ja Varsinais-Suomessa sekä saaristossa.
Lomakeskuksessa on tasokkaat majoitustilat, viihtyisä kylpylä sekä tiloja kaikenkokoisten kokousten ja tapahtumien
järjestämiseen. Lomat Lehmirannassa ovat puolihoitolomia,
joihin majoituksen, aamiaisen, ruokailun sekä kylpylän ja

RAVINTOLA- JA KAHVILAPALVELUT
Lehmirannan ravintola
• 200-paikkainen ravintola
• maittava ja runsas noutopöytä
• päivittäin aamiainen ja lounas
• ohjelmallisia ruokatapahtumia
• tilauksesta kokous- ja juhlatarjoilut

kuntosalin käytön lisäksi kuuluu päivittäinen lomaohjel
ma. Tarjoamme lisäksi hotellimajoitusta Salon seudulla
liikkuville matkailijoille. Ohi kulkevaa pyöräilyreittiä pitkin
pääsee tutustumaan läheiseen Teijon kansallispuistoon tai
kauemmaksikin, Kemiönsaarelle ja Hankoon asti. Asiakkaita
Lehmirannassa käy kaikkialta Suomesta, ikään ja taustaan
katsomatta.
Lehmirannalla on kokemusta onnistuneiden lomien ja kurssien järjestämisestä yli 40 vuoden ajalta. Asiakkaiden viihtyvyydestä ja turvallisesta olosta huolehtivat loma- ja soiton
ohjaaja sekä ammattitaitoinen henkilökunta.
Lämpimästi tervetuloa!

Kahvila Amanda

Allaskahvila

• 70-paikkainen viihtyisä seurustelu
paikka

• 40-paikkainen kahvila palvelee
kylpylän yhteydessä

• myytävänä suolaista ja makeaa pikkupurtavaa
• matkamuistoja ja lahjatavaroita

• myynnissä ja vuokrattavana pyyhe
liinoja, kylpytakkeja ja uima-asuja sekä
kylpylätuotteita

• tilauksesta mm. syntymäpäivien
kahvitarjoilut

Kaikissa kahvila- ja ravintolapisteissämme on A-oikeudet.

KYLPYLÄ- JA
HYVINVOINTIPALVELUT
Rauhallinen ja viihtyisä kylpylä on
loman aikana käytettävissä veloituksetta. Päiväkävijöille kertamaksu.

• suolahuone (eri maksusta)

• fresbeegolf maaleja ja kiekot

• hierojan, kosmetologin ja kampaajan/
parturin palveluita (eri maksusta)

• Lappset -tasapainotelineet senioreille

• arkisin ohjattua vesivoimistelua

• kehonkoostumusmittauksia
(eri maksusta)

• valaistu 2,6 km kuntopolku

• saunat, höyrysauna ja infrapunasaunat
• 20 x 5 m uima-allas, vastavirtalaite,
poreallas sekä laguuni vesihieronta
pisteineen

• kuntosali

• veneitä, polkupyöriä ja kävelysauvoja
• Salon alueella sijaitsee kolme golfkenttää ja Teijon Kansallispuisto

• kaksi hiekkapohjaista uimarantaa
• pihapelikenttä

Majoitu mukavasti järven rannalla
Tilat ja palvelut kokouksille sekä virkistys- ja tyky-päiviin
Oiva paikka erilaisten tapahtumien ja merkkipäivien järjestämiseen

MAJOITUS

KOKOUSPALVELUT
Juhlasali

ATK-luokka

• 250-paikkainen monitoimitila

• 15 oppilaskonetta (Windows10)

• näyttämö sekä kuorokorokkeet
• äänentoistolaitteet

Ryhmätyötilat

• piano ja muita instrumentteja

• useita ryhmätyötiloja 10–30 henkilölle

• koneellinen ilmanvaihto
• sopii hyvin tapahtumien pitopaikaksi

• 200 savutonta majoituspaikkaa,
useimmat hotellitasoisia kahden
hengen huoneita
• 8 invahuonetta, avannehuone sekä
muutama huone eläinten kanssa
matkustaville

Kaksi grillikotaa
• kumpikin noin 20 henkilölle

MUUT PALVELUT

Luentosali

• ryhmätyö- ja virkistyskäyttöön

• 100-paikkainen auditorio

• lomakeskuksen piha-alueella

• tilaussaunat erikseen miehille ja
naisille.

Kokoustiloissamme on varusteina
av-välineet ja fläppitaulu
(poikkeuksena grillikodat).

• asenäyttely

Tutustu kokouspaketteihimme:
www.lehmiranta.fi

• yleiset tilat sopivat
liikuntarajoitteisille

• pehmustetut tuolit, kirjoitustasot
• äänentoistolaitteet
• koneellinen ilmanvaihto

Järvisali
• 50-paikkainen kokous-/luentosali

• maksuton internet-yhteys (WLAN).
• 2 asiakastietokonetta
yhteiskäytössä

• vesipiste, jääkaappi ja mikroaaltouuni

NÄISTÄ LEHMIRANTA

TUNNETAAN
• Hyvästä ruoasta
• Ystävällisestä ja palvelualttiista
henkilökunnasta
• Luonnonkauniista ympäristöstä ja
turvallisuudesta
• Runsaasta ja monipuolisesta
ohjelmasta
• Lämpimästä yhteisöllisestä hengestä
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