Puhjonrannan kurssikeskus
Puhjonranta on Kouvolan seurakuntayhtymän omistama kurssikeskus, joka sijaitsee kirkasvetisen Rapojärven
rannalla Valkealassa, 15 km Kouvolasta. Täältä löytyvät majoitus- ja kokoustilat ruokailuineen kaikenkokoisille
ryhmille. Tarjontaan kuuluvat myös hyvät rantasaunat.
Puhjonrannan kurssikeskus tarjoaa ryhmille hienot puitteet leirien, kokousten ja juhlien järjestämiseen,
kauniin luonnon keskellä. Kouvolan seurakuntayhtymä on rakennuttanut kurssikeskuksen, vanhoille Valkealan
kartanon maille, vuonna 1982.
Puhjonranta sijaitsee Valkealassa, kirkasvetisen Rapojärven rannalla. Leirikeskuksen palveluihin kuuluvat
majoitus-, ruoka- ja kokouspalvelut. Puhjonranta tarjoaa mahdollisuuden yöpymiseen 150 henkilölle.
Kokouksia varten on oma auditorio ja useampi kokoushuone varusteineen. Leirikeskuksessa on oma keittiö,
jonka emännät huolehtivat vieraiden viihtymisestä aamusta iltaan saakka.
Puhjonrannassa on tilaa olla ja harrastaa monipuolisesti.
Isossa, vehreässä pihapiirissä on leikkikenttä, tenniskenttä, lentopallokenttä ja oma jalkapallokenttä.
Juoksukengät kannattaa pakata mukaan, sillä keskuksen maastoissa kiemurtelee oma pururata.
Nuotiopaikoilla ja kodalla voi viihtyä leiritunnelmissa ja ympäröivä luonto tarjoaa paljon tutkittavaa.
Rantasaunoissa voit nauttia löylyistä ja pulahtaa laiturilta Rapojärveen uimaan. Puhjonrannassa on tarjolla
kaikki mitä onnistuneeseen leirielämykseen tarvitaan.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Puhjonrantaan ja kerromme sinulle lisää. Tiedustelut arkisin 8.00-15.00 p. 040 065
1657 tai puhjonranta@evl.fi

Puhjonrannan kurssikeskus
Puhjonrannantie 80 45370 Valkeala
+358 400 651 657 puhjonranta@evl.fi

Avoinna ympäri vuoden. Varaukset ja tiedustelut arkisin klo 8-15

PALVELUT

Puhjonrannan ruokapalvelut
Puhjonrannan kurssikeskus
Puhjonrannassa voi syödä isommatkin ryhmät. Ruokasaliimme mahtuu kerralla syömään 140 henkilöä.

Ruokailu tapahtuu kahdelta itsepalvelulinjastolta, sali on jaettavissa kolmeen pienempään osaan. Tarjolla on
suussa sulavaa koti- ja juhlaruokaa. Ruokatarjoilut ovat sovittavissa tilaisuuden ja toiveiden mukaan. Otamme
etukäteen ilmoitetut ruokavaliot huomioon ja ruokamme on aina laktoositonta. Aamupala 6,Lounas/Päivällinen 6,80 – 8,60 Kahvi/tee/mehu+leivonnainen 4,50 Keitto tai vastaava ”leiriateria” 6,80 Iltapala
5,80.

Puhjonrannan kokous- ja koulutuspalvelut
Puhjonrannan kurssikeskus
Päätalo Tammessa on 120 hengen auditorio ja 12 hengen kokoushuone. Pihlajassa on 30 hengen luokkatila ja
12 hengen kokoustila.

Jalava koulurakennuksessa on 2 kpl 30 hengen luokkia. Meiltä voi varata myös kokouspaketin, joka sisältää
aloituskahvin, lounaan, loppukahvin sekä kokoustilat varusteineen, hinta on 26,-/henkilö. Videotykki ja
langaton nettiyhteys löytyvät pihlajasta, jalavasta ja auditoriosta.

Puhjonrannan majoituspalvelut
Puhjonrannan kurssikeskus
Meiltä löytyy kahden eritason majoitusvaihtoehtoa. Koivussa ja Haavassa on 52 vuodepaikkaa.

Kummastakin talosta löytyy 4 kpl 4 hh, 4 kpl 2 hh sekä 2 kpl 1 hh. Jokaisesta huoneesta löytyy WC ja suihku.
Taloissa takalliset aulatilat yhteiseen ajanviettoon, joissa myös TV. Kerrossängylliset Näre, Kuusi, Honka ja
Mänty tarjoavat ns. solumajoituksen 92 henkilölle. Jokaisessa talossa on yhteiset wc ja suihkutilat sekä pieni
aula. Mahdollisuus majoittua omin tai vuokraliinavaattein. Meitä on tilattavissa myös ruokapalvelut, saunat ja
kokouspalvelut.
Rantasaunoissa voit nauttia löylyistä ja pulahtaa laiturilta Rapojärveen uimaan.

