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KESKI-SUOMEN CAMPING-HELMI ODOTTAA SINUA 
Etsitkö unohtumatonta paikkaa järjestää kesän kokoontumiset? Vuokraa mökki, puuhun sidottu Tentsile-teltta,
auto-/telttapaikka tai vaikka koko alue käyttöösi. Nauti kesästä ja vietä aikaa meillä tärkeimpiesi kanssa.
Auringonlaskun tunnelma jättää kerta toisensa jälkeen sanattomaksi. 

Aktiivisille matkailijoille on tarjolla suppailua ja soutamista, biitsikentät sekä koko perheen ilostuttaja Cornhole-
heittopeli löytyvät pihalta. Kivenheiton päässä sijaitsee frisbeegolf rata. Salamajärven ja Pyhä-Häkin kansallispuistot
ovat lähellä ja odottavat vierailijoitaan. Löylyhurmosta on saatavilla vuokraamalla ranta- tai telttasauna.
Päärakennuksessa on suuri ja mahtava aurinkoterassi sekä anniskeluoikeudet.

Cämppäri on myös täynnä huikeita tapahtumia: viikonloppuisin nautitaan ja hytkytään live-musiikin tahdissa, etsitään
aarteita rompetorilla ja vietetään laatuaikaa ystävien kanssa. Vuokraamme tiloja myös yksityiskäyttöön.

Seuraa tapahtumia ja puuhasteluamme mm. Instagramissa @kyyjarvicamping. Tervetuloa kylään! 
 



MÖKIT
HIRSIMÖKKI (7 HLÖ)

PUNAISET MÖKIT (2 HH)

SUNSET-MÖKKI (2 HH)

Hirsimökissä 2 vuodesohvaa ja yläkerran parvella 3 hh patjat. Varustus:
Ilmalämpöpumppu, takka, vesi, sähköt, liesi, kahvinkeitin, peitot ja
tyynyt.

Kaikkien vierailijoidemme käytössä on keittiötila "Murkina" varusteineen
sekä grillauspaikat, sosiaalitilat ja biitsi. 

2 hh mökeissä 2 x 80 cm runkopatjat / 3 hh mökeissä 3 x 80 cm runkopatjat
/ 4 hh mökeissä 2 x kerrossängyt. Lisäksi kaksi mökkiä parisängyllä.
Varustus: pöytä, tuoli, sähköt, lämpöpatteri, jääkaappi, peitot ja tyynyt. 

2 hh rantamökki, ikkunasta suora näkymä rantaan ja järvelle
auringonlaskuun. Mökissä 160 cm patja ja Marimekko stailaus.
Varustus: sähkö, peitot ja tyynyt.

Tiesitkö, uni ja syvä lepo lataavat kehon ja mielen voimavarat. Unen
aikana elimistö palautuu rasituksesta, hermoston toiminta tasapainottuu
ja vastustuskyky vahvistuu. Ihminen tarvitsee noin 7-9 tuntia unta joka
yö, ja myös unen laadulla on merkitystä. Uni on oppimisen ja
muistamisen keskeinen edellytys sekä hyvinvoinnin yksi tukipilareista. 

@KYYJARVICAMPING



TELTTAILE ILMASSA

Koe unohtumaton auringonlasku korkealla
puussa. 

Tentsile Stingray-teltan laajat sisätilat
muodostuvat kolmesta erillisestä makuupaikasta
ja niiden keskelle jäävästä verkkokankaalla
verhoillusta kulkuaukosta, joka toimii myös
sisäänkäyntinä kuten etuovikin. 

Lisävarusteena teltassa on peittävä sadekangas,
jonka avaamalla voit nauttia järvimaisemista ja
tähtitaivaasta läpinäkyvän hyönteisverkon alla.
Tentsilet ovat kolmen hengen telttoja.

Kyyjärvi Campingin viheralueella on vuokrattavissa
runsaasti tilaa myös perinteiselle telttailulle, ota
oma telttasi mukaan ja tule nauttimaan
järvimaisemista.
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Kyyjärvi Campingin viheralueella rannan tuntumassa sijaitsee reilut 10
tolppapaikkaa asuntoautoille ja -vaunuille. Vierailijoiden käytössä on keittiö
"Murkina" varusteineen sekä grillauspaikat, sosiaalitilat ja biitsi. Meillä nautit
kesästä laiturinnokassa laulellen. 
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TERVETULOA
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