
Asiakaspalvelu 044 4457 420

etunimi.sukunimi@nivala.fi
www.liikunta.nivala.fiwww.facebook.com/uikkonivala

Voit tulla NIVALAN Matkaparkkiin
mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Lisätietoa saat Uikon asiakaspalvelusta 044 445 7420.

Kun matka maittaisi, mutta väsymys painaa, kunnon taukopaikan tarjoaa 

NIVALAN Matkaparkki. Nokosten tai yöunien jälkeen ei ole mikään kiire 

jatkaa matkaa, vaan voit rentoutua  Liikuntakeskus Uikossa. Käy 

keilaamassa tai kuntosalilla, viihdy valoisassa uimalassa ja syö hyvin. 

Ulkona voit pelata korista tai tennistä tai jalkapalloa. Komea skeittipuisto 

tarjoaa haasteita vaativallekin harrastajalle.

Pyssymäen ulkoliikuntakeskus on 9 kilometrin päässä kuntoportaineen 

ja kävely- ja pyöräilyreitteineen. Ja jos haluat pelata golfia, 

täysimittainen, upea golfkenttä odottaa sinua vain viiden minuutin 

ajomatkan päässä.

Jos luovan hulluuden kaipuu polttelee rinnassa, ajat kymmenessä 

minuutissa Crazylandiin ihmettelemään Eiffel-tornia ja Kiinan muuria. 

Siellä kohtaat myös Marilyn Monroen ja Charlie Caplinin.

Vesitie 2, 85500 NIVALA
Paikkojen määrä (sähkö): 16 kpl
Matkaparkissa myös harmaan-
veden poistomahdollisuus.

Yöpymisen hinta: 15€ 
(sis. sähköpaikan), +10€:lla saat 
yöpymisen lisäksi Liikuntakeskus 
Uikon vapaan käytön koko yöpyvälle 
porukalle aukioloaikojen mukaan.

Liikuntakeskus Uikon palvelut: 
uimala, keilahalli, kuntosali, 
kahvila, snooker ja ravintola Sibylla.

Matkaparkin kaikki varaukset 
matkaparkki.com-sovelluksella.

NIVALAN Matkaparkki tarjoaa karavaanarille laadukkaan ja turvallisen 
paikan levähtämiseen ja yöpymiseen. Ja aivan lähellä ovat liikunta-
keskus Uikon monipuoliset palvelut.
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Vuokraa E-FAT!
Kysy Uikon infosta.

Tässä kohtaa kannattaa karavaanarin levähtää. Pian on koko perhe täysin virkeä uusiin seikkailuihin. Hyvää ja turvallista matkaa.

Tervetuloa Nivalaan. Kasvatamme tulevaisuutta.

Tee varaus 
matkaparkki.com 

ja näytä varaus Uikon kassalla. 

Saat viiden (5) euron alennuksen/lippu

 Uikon Taikaa -tapahtumiin.

KAUPUNKI-

FESTIVAALI

KOKO KANSAN KESÄ-

JUHLA 11.-17.7.

Vietä kesän parasta aikaa - Uikon Taikaa!
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KAUPUNKI-

FESTIVAALI

KOKO KANSAN KESÄ-

JUHLA 11.-17.7.

lämppärinä Scars of Solitude
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samalla lipulla
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15.7.15.7.15.7.

Koko perheen

Uikon Taikaa

on täällä taas.

Kaikki illat ovat

ikärajattomia.

Auror
a

14.7.14.7.14.7.

Koe upeat

lavashowt ja

näe ennen-

kokemattomat

tehosteet!

Kyösti Mäkimattila

Kake Randelin

Tule Uikon Taikaa-kaupunkifestivaaliin
matkailuajoneuvolla tai -vaunulla ja
MAJOITU NIVALAN MATKAPARKKIIN.
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