
Saunaosasto
Pohjoismaisia nautintoja talviseen aikaan
Kylpytynnyri ulkona puulämmitteisen saunan yhteydessä 
on lyömätön yhdistelmä kolean sään päivinä. Aivan niiden 
vieressä on grillikota, jossa voit valmistaa vatsantäytettä!  

Aurinkoterassi ja viilentävä kylpy kesäkuumalla
Mikäs sen parempaa kuin sopivasti varjoa, raikkaan viileä 
kylpy ja lepotuoli, jossa rentoutua auringon hyväilystä 
nauttien!

Ravintola
Käsityön jälki ja huolellisesti työstetyt yksityiskohdat 
antavat ravintolarakennukselle ainutlaatuisen leiman. 
Herkullinen kotiruoka ei  jätä ketään kylmäksi! Tule 
takkatulen ääreen nauttimaan vaikkapa reilun kaupan 
kahvista! Ravintolan terassilla on kesäaikaan ihanaa istua 
hyvän aterian ääreen ja antaa lempeän tuulen tuntua iholla.

Majoitusmahdollisuudet
Meiltä löytyy sekä kerrossänkypaikkoja 
yhteismajoituksessa (“Ilargi”, 4 henk.), että 2 hengen 
huoneita hirsimajassa, kuin myös mökkejä 4-7 
hengelle. Lisäksi “Eguzki” on upea pyörohirsirakennus 
tupakeittiöineen 9 hengelle. Siihen voi haluttaessa 
liittää yhteismajoitushuoneen, jolloin “Eguzki”-talon 
vuodepaikkoja riittää 13 hengelle. 

Uudenlainen jurtta
Tilava pyöreä jurtta on viihtyisä tila, johon sopivat 
yhtä hyvin juhlatilaisuudet kuin tanssi- tai joogakurssit, 
esitelmät, tai-chi tai käsityöpajatkin.  Tämäkin jurtta 
on saanut muotonsa Mongolian arojen perinteisistä 
paimentolaisasumuksista; toteutus vain on suunniteltu 
paikalliseen ilmastoon sopivaksi.
 

Olet tervetullut loppumattomien 
rautatammi- ja pyökkimetsien keskelle, 

Urbasan pöytävuoren helmoihin, 
turkoosinsinisen Urederra-joen 

alkulähteen äärelle, Navarran sydämeen!
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Kerrossänkypaikka
Asuntovaunu (2 pax): 
   lisävuode (enimmillään 3)
Hirsimajahuone (2 pax): 
   lisävuode 
Mökki 2-3 pax (2+1): 
Mökki 4-6 pax (4+2): 
Mökki 7-8 pax (4+4):   
Mökki 9-13 pax (9+4):
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Sauna Hinta ( )

Sauna ja kylpytynnyri
Ryhmävaraus (3 h)
Grillikota

10/12   
80 - 140 
15 /h

Camping Artaza
Carretera de Artaza, km 1

E-31272 Artaza NAvARRA - ESPANJA

Ihmeellistä!  
  Oletkohan koskaan 
     nähnyt mitään 
     vastaavaa!

Satumainen paikka, 
jossa voit tehdä 
      unelmistasi totta

Hartiavoimin rakennettuja pyöröhirsitaloja, 
uusiutuvilla energiavaroilla toimiva leirintäalue, 
mahtava luonto, Urbasan luonnonpuisto ja ihana 
Urederra-alkulähde. Lähin kaupunki on rikkaan 
kultturitarjonnan omaava, keskiaikainen Estella-
Lizarra, 20 min automatkan päässä. Pamplonan 
kaupunki on tunnin ajomatkan etäisyydellä 
Artazasta.

Erinomainen ympäristö retkeilyyn jalan tai pyörällä, 
kalliokiipeilyyn, luolien tutkimiseen tai luonnossa 
lepäilyyn. Muu kulttuuri tai musiikkinautinnotkaan 
eivät ole kaukana.

Paikka, jossa voit nauttia suomalaisille tutuista 
nautinnoista! Niitä ovat kaksi suomalaista saunaa, 
grillikota sekä kylpytynnyri, pohjoismaista puuta 
kaikki.

Paikka, joka tarjoaa ihanteelliset puitteet 
teematapaamisille, kursseille, retriiteille, 
kulttuuritapahtumille, leireille…

Pyrimme pitämään hiilijalanjälkemme 
mahdollisimman pienenä. Leirintäalue saa 
tarvitsemansa sähkön aurinko- ja tuulivoimasta.

Kiinnostavatko sinua toimintamuodot, jotka 
pyrkivät puhtaampaan, oikeudenmukaisempaan ja 
tasapainoisempaan maailmaan? Ne kiinnostavat myös 
meitä.

Liikkuuko mielessäsi ideoita tai projekteja, jotka 
liittyvät solidaarisuuteen, ekologiaan tai henkiseen 
kasvuun?  

Kerro niistä meille, jotta voimme yhdessä miettiä 
miten toteuttaa ne.

Paikka jossa on tilaa kaikille
Pyrimme parantamaan liikuntaesteisten pääsyä 
leirintälueen joka kolkkaan. 
Mökeistä neljä on suunniteltu sellaisiksi, että niihin 
on esteetön pääsy ja niissä on tilaa liikkua esim. 
pyörätuolilla.

Odotamme jo tuloasi ja 
       toivomme että viihdyt!

HINNASTO 2015

  www.campingartaza.com    info@campingartaza.com
Ravintola: +34 948 53 95 51 
Varaukset: +34 646 957 225 

(9:30 - 13:30 ja 17:30 - 19:30)

Avoinna ympäri vuoden
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