
 

VIRITTÄYDY SYKSYYN HOTELLI TALLUKASSA 9-10.9. 
 
Hotelli Tallukka sijaitsee Vääksyssä, luonnonkauniilla kannaksella kahden suuren vesistön välissä - 

Päijänteen kansallispuiston maisemissa.  
Hotelli Tallukan uudistetut majoitustilat sauna- ja uima-allasosastoineen, kuntosalitilat huikeissa 

järvimaisemissa, upeat ulkoliikuntamaastot sekä läheinen Vääksyn golfkenttä tarjoavat runsaasti 

vaihtoehtoja asiakkaiden viihtymiseen. 
 

Tervetuloa viettämään hemmotteluviikonloppua hotelli Tallukkaan 9-10.9.2017 

hintaan 120,00 €/hlö/ standard 2 hh (ilman majoitusta 80,00 €) 
 
Lauantai 9.9. 
 

8-10    Aamiainen  
10-12  Kävelyretki Vääksyn kanavamiljöössä ja käynti Sadonkorjuumarkkinoilla 

12-13  Lounas 

 

Iltapäivän ohjelman voit valita seuraavista vaihtoehdoista: 
 

13-14  Luento/Kuinka löydät parhaiten juuri Sinua pukevat värisi/Värikonsultti Anneli 
Peltokukka  

13-      Etelä-Suomen Kosmetologikoulun opiskelijoiden minispa-hoitoja: 
- kasvot, kädet, jalat, kesto n. 15 min/hoito  

- aromahierontaa ja intialaista päähierontaa Kalevalaisen 

jäsenkorjauksen esittelyä ja näytehoitoja HCA-vitamiini- ja 

hivenainemittausta/Butterfly Oy  
 

Hoitojen ennakkovaraukset, puh. 040-560 3050, hoitojen hinnasto: www.tallukka.fi 
 

Kuntosaliharjoittelua 

Tuote-esittelyjä 

Rentoutumista uima-allasosastolla 

 

18-20  Päivällisbuffet 
20-      Karaoketanssit 
 

Sunnuntai 10.9. 
 

8-10.30 Aamiainen 

Sauna- ja allasosastot avoinna klo 8-10, kuntosali klo 7.30- 
 

Lisävuorokaudet: pe/la, su/ma 35 euroa/hlö/2hh sis. aamiaisen, sauna- ja 

allasosaston sekä kuntosalin käytön tai 65 euroa/hlö/2 hh ml. Kanavagolfin 
pelilippu. Lisätietoja: www.tallukka.fi 

 
Varaukset:  sales@tallukka.fi tai 03-888 81, kampanjakoodi ”hemmottelu” 

mailto:sales@tallukka.fi


 

HEMMOTTELUVIIKONLOPPU HOTELLI TALLUKASSA 9.-10.9.2017 
 
 - 120 euroa/henkilö jaetussa kahden hengen standard-huoneessa 
 -   80 euroa/henkilö pelkkä päiväohjelma+ruokailut ilman majoitusta 
 
Hinnat sisältävät 
 

– Majoituksen jaetussa kahden hengen standard-huoneessa aamiaisineen 
– Kävelyretken Vääksyn kanavamiljöössä sekä käynnin 

Sadonkorjuumarkkinoilla 
– Lounaan 
– Värikonsultti Anneli Peltokukan luennon ”Kuinka löydät juuri Sinua parhaiten 

pukevat värisi” 
– Kalevalaisen jäsenkorjauksen esittelyn 
– Päivällisbuffetin 
– Karaoketanssit Make-sedän vetämänä 
– Uima-allasosaston sekä kuntosalin käytön 

 
Tarjolla olevien hoitojen hinnat: 
 
Etelä-Suomen Kosmetologikoulun opiskelijoiden hoidot: 
 
 - Aromahieronta selkä-pää 15 euroa (kesto 20 min) 
 - Intialainen päähieronta 16 euroa (kesto 25 min) 
 
MINI-SPA-hoidot:  
 - Kasvohoito 15 euroa (15 min) 
 - Jalkahoito 15 euroa (15 min) 
 - Käsihoito 10 euroa (15 min) 
 
Kalevalaisen jäsenkorjauksen näytehoidot 10 euroa (kesto15 min) 
 
Kehon HCA-vitamiini- ja hivenainemittaukset 15 euroa (kesto 20 min) 
 
Hoitojen ajanvaraukset ja kyselyt ennakkoon, puh. 040-560 3050. 

 

 


