
 
Rantasipi Laajavuoren muut palvelut 
 
Iltaohjelma  
  Ravintolassa orkesteritanssit. 
  Yökerho avoinna klo 21.30 alkaen. 
  Vapaa pääsy molempiin ravintoloihin. 
 
Keilahalli  
  Keilahalli on avoinna seuraavasti: 
  Maanantai - torstai   klo 10 - 22.00 ( 17 - hohtokeilaus ) 
  Perjantai – lauantai  klo 10 - 23.00 ( 17 - hohtokeilaus ) 
  Sunnuntai    klo 10 - 21.00 ( 17 - hohtokeilaus ) 
  Varaukset puh: 014 - 628540 
  20 EUR / h / keilaus / rata 1 – 6 hlöä 
  25 EUR / h / hohtokeilaus / rata 1 - 6 hlöä 
  Keilavuoro 1 h, tasatunnilla aloitus, viittä vaille lopetus 
  Yksityistilaisuus 150 EUR / h / kaikki radat 
  Kengät sisältyvät hintaan. 
  Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
 
Kylpylä  
  Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuoressa on edustava kylpyläkokonaisuus, joka sisältää 
  erilaisia allas- ja vesielementtejä, monipuolisen saunamaailman sekä virkistäviä  
  wellness-palveluita. Kylpylästä avautuu Tuomiojärven upean maiseman tarjoava näkymä 
  Laajavuoren luontoon ja vain muutaman kilometrin päässä siintävään kaupungin  
  keskustaan. Miehille kylpylässä on korpi-, mökki- ja citysauna ja naisille ruusu- ja  
  kristallisauna. Lisäksi kylpylässä on yhteinen höyrysauna, kuntosali ja 8 henkilön  
  tilaussauna. 
 
  Kylpyläkerroksen sisäänkäynti on hotellin vastaanoton välittömässä yhteydessä. 
 
  Kylpylä on avoinna seuraavasti: 
 
  Maanantai – perjantai   klo 10 – 21.00 
  Lauantai    klo 10 – 22.00 
  Sunnuntai     klo 10 – 20.00 
  Hotellin asukkaille aamusauna  klo 07 – 10.00 
 
Kuntosali  
  Kuntosali on avoinna: 
  Maanantai – perjantai  klo 07 – 21.00 
  Lauantai  klo 07 – 22.00 
  Sunnuntai   klo 07 – 20.00 
 
  Kuntosalin hintoja: 
  Hotellissa majoittuvat veloituksetta. 
  Kertamaksu 7 EUR 
  10 kerran kortti 50 EUR 
  Kuukausikortti 35 EUR 
  Kirjallinen kuntosaliohjelma + 
  henkilökohtainen ohjaus 65 EUR 
  Kuntosali + kylpylä 15 EUR 
  10 kerran kortti kuntosali + kylpylä 130 EUR 



 
Hyvinvointipalvelut 
  Kylpylän hyvinvointikeskuksessa on saatavilla lisämaksusta monipuolisia ja laadukkaita 
  hyvinvointi- ja kauneuspalveluja. 
  
  4Event järjestää erilaisia hyvinvointipalveluja asiakkaillemme esim: 
  - yksilöohjausta 
  - hyvinvointiluentoja 
  - ohjattuja tunteja 
  - kuntokartoituksia ja terveysmittauksia 

- liikuntaohjelmia ja lajikouluja 
- tapahtumaohjelmia 
Lisätietoja: 4Event.fi tai puh: 020 7291871.. 

  
  Minna Vejander vastaa kauneudenhoitopalveluista esim: 
  - ihonpuhdistus 
  - kasvohieronta 
  - pedikyyri / manikyyri 
  - erilaiset kasvohoidot ( Mary Cohr –tuotteet ) 
  - kuumakivihieronta 
 
  Jyväskylän Fysioterapia Oy vastaa hotellin fysioterapia- ja hierontapalveluista esim: 
  - fysioterapiakäynnit 
  - täsmähoidot 
  - kuntosaliohjaus 
  - askelklinikka 
  - luennot ja tietoiskut 
  - pienryhmätoiminta 
 


