
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lämmintä hiekkaa, kirkasta 

vettä, maistuvaa ruokaa ja 

mukavaa yhdessäoloa grup-

polaisten kanssa. Ruokkeel-

la on kaikki unelmien Guz-

zirallin ainekset. Ja vähän 

päälle. 

Puruvesi on Saimaaseen kuuluva kir-

kasvetinen järvi, joka sijaitsee Savon-

linnan ja Kiteen alueella Etelä-

Savon ja Pohjois-Karjalan rajalla. Se 

on saarekas kuten Saimaa yleensäkin. 

Järven pinta-ala on 420,86 km², ja siinä 

on 720 saarta.   

Ruokkeen Lomakylä perheyritys perus-

tettiin vuonna 1970 osaksi Laukkasten 

kotitilaa. Vuosikymmen myöhemmin 

matkailu muuttui perheen pääelinkei-

noksi. Tänään vankan suosion saavutta-

nutta lomakohdetta johdattavat eteen-

päin isä ja poika Pentti ja Mika Lauk-

kanen. 

Ruokkeen Lomakylä sijaitsee, rikkaas-

ta kalakannastaan tunnetun Puruveden 

rannalla, noin 12 km Kiteen Kesälah-

desta  etelään. Lähimmät keskukset 

ovat Kitee 45 km, Savonlinna 65 km ja 

Joensuu 100 km. Helsingistä Ruokkeel-

le on matkaa n. 350 km. 

Gruppolaisten parhaiten tuntema kesä-

lahtelainen kesäasukas lienee muusikko 

Pave Maijanen. Alueen nähtävyyksiin 

ja tapahtumiin (mm. Kesälahti City 

Mahaton) kannattaa tutustua.          

Upeat luonnonhiekkarannat odottavat 

sinua Kesälahdella, puhtaan luonnon ja 

kirkasvetisen Puruveden äärellä. Tutus-

tu tarjontaan ja suuntaa kesän paras 

rallimatkasi Ruokkeen Aurinkorannal-

le! Katso kopterivideo ja esittelyvideo 

www.ruokkeenlomakyla.fi 

37. Guzziralli 2019 Kesälahdella 9.-11.8.19 

Varauksia otetaan vastaan jo ensi kesän Guzziralliin  

Lomakylän käytäntönä on ollut että 2 vrk:n varauksista ensimmäinen vrk 

laskutetaan varausta tehdessä ja toinen maksetaan sitten paikan päällä.  

Kolme viikkoa ennen tulopäivää perutuista varauksista palautetaan va-

rausmaksu vähennettynä 25 euron toimitusmaksulla. Gruppolla on va-

rauskiintiö 15.7.2019 saakka. Sen jälkeen vapaana olevat mökit avataan 

myös muille myyntiin.  

Ruokailuvaraus on tehtävä etukäteen 1.8.2019 mennessä.                 
Maksu paikan päällä. 

VRK HINNASTO GRUPPOLLE (Alennus 15% hinnaston hinnoista) 

Lomapirtti  9-14 (6h) 77m2  174,25 € (ei lemmikkejä)                     
Lomapirtti 6 – 8 (6h) 70 m2  148,75€                                               
Lomapirtti 1 – 5 (4h) 60 m2  136,00 €                               
Lomamaja 23 – 24 (4h) 35 m2  97,75€                                  
Lomamaja 25 – 27 (4h 40 m2  97,75 € (puusauna)
Lomamaja 21 – 22 (4h) 30 m2  80.75 €                                   
Lomamaja 1,3,7,8 (2-4h) 14m2  63,75 €                                  
Leirintämökki 14-15 (4-6h) 24 m2  63,75 €                            
Leirintämökki 10-12 (4h) 14 m2  55,25 € 

Leirintä: Perusmaksu   16,15 €/vrk            
 Sfc/ leirintäkortilla   14,45 €/vrk    
 Henkilömaksut aik.  4,00 €/vrk    
 Sähkö     2,50 €  

www.ruokkeenlomakyla.fi 

info@ruokkeenlomakyla.fi 

p. +358 13 371 312 

Fiilis Loma-pirtti 


