
Pajulahti, Olympiakomitean virallinen valmennuskeskus 
Lahdessa tarjoaa erinomaiset puitteet Lahti-Hollola 
Jukola 2018 valmistautumiseen. Tarjolla kattava 
paketti majoitusta, ateriapalveluita ja harjoitustiloja niin 
joukkueille kuin yksilöurheilijoille. 

Varaukset ja lisätiedot: 

SARI ELORANTA 
Kansainvälinen myynti
puh. 044 7755 204
sari.eloranta@pajulahti.com

ELLI MAVROULI
Myyntikoordinaattori 
puh. 044 7755 208
elli.mavrouli@pajulahti.com 

Monipuoliset oheisharjoitteluolosuhteet ja -palvelut

• palloiluhallit mm. tennis ja squash 
• tanssistudio 
• kuntosaleja
• uimahalli
• Pajulahti-halli yleisurheilun suorituspaikoin 
• juoksurata ja yleisurheilun suorituspaikkoja 
• hierontapalvelut
• urheilijatestaus 
• kokoustilat 
• vapaa-ajan palvelut: Suomen suurin  

kiipeilypuisto, melontaa,  
frisbee- ja minigolf,  
rantalentopallo, ulkoilureitistöt,  
rantasaunat jne.  

Hinnat opistotason huoneet, alv 0%, veroa ei lisätä
28.5.-2.7.2017 
+ arkipäivät muina aikoina   40 € / hlö / vrk  
3.7.-13.8.2017 
+ viikonloput muina aikoina  45 € / hlö / vrk  
sisältäen aamiaisen  

Lounas / päivällinen majoittuville  10,80 € sis. alv 
lounas tai päivällinen päivävieraille 11,85 € sis. alv

Hotellitasoinen majoitus +10 € / hlö / vrk
Yhden henkilön huoneen lisämaksu +25 € / vrk

Maksaminen  
varausmaksu  150 € / ryhmä 1-10 hlöä
                     300 € / ryhmä yli 11 hlöä
loppumaksu vastaanotossa tai  
                     seuralaskutus leirin jälkeen

Tulostekarttoja tilattavissa  
Lahden Suunnistajat -37 toimistolta: toimisto@ls37.fi,
lisätiedot: aleksi.anttolainen@live.fi, p. 044 505 0293
Yksittäiset kartat 7 € / kpl. Lahden Suunnistajat -37 
laskuttaa tilaukset etukäteen ja toimittaa kartat postitse 
(postikulut 6 €). Tilatut ja maksetut kartat voi noutaa myös 
Pajulahdesta.

Harjoitusmaastot sijaitsevat Lahti-Hollola alueella. 
Virallisia harjoitusmaastoja ja harjoituksia on suunniteltu 
Sairakkalaan (Lahti-Suunnistus 5.-6.8.2017), Tiirismaalle, 
Tapanilaan sekä Urheilukeskukseen.

LEIRI-INFO 

JUKOLA 2018  
PRE CAMPS -LEIRITYS 

Liikuntakeskus Pajulahti

Pajulahti Olympic Training Center
Pajulahdentie 167, FIN-15560 Nastola 
tel. 03 885 511

www.pajulahti.com
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LAHTI-HOLLOLA  JUKOLA 16.-17.6.2018 www.jukola.com/2018

Toteutamme  

myös OKM:n  

tukemia 

yhteistoiminta-

leirejä

Etäisyydet Pajulahdesta km / ajomatka 
Lahden Urheilukeskus 20 km / 20 min
Sairakkala   45 km / 30-40 min 
Tapanila        25 km / 25 min
Tiirismaa        30 km / 30 min


