
Kankaanpään palvelutarjontaa  

 

Ravintolat 

• https://www.kahvilapostelli.fi/ Torin varrella  
 

• https://www.viinitilameggala.fi/ Ravintolapalvelut ja mökkien vuokraus. Meggala myös 
Facebookissa. Venesjärvellä  
 

• https://lumiainen.fi/  Torin varrella 
 

• Siili Bar&Terrace 

- Terassi – Karaoke – Yökerho – Tilaussauna - Ruokaa  

Avoinna:  

14:00-04:00 

(Ralli-lauantaina terassi aukeaa jo klo 10:00)  

14.05. FENNORALLI JATKOBILEET // Portion Boys 

Kuninkaanlähteenkatu 6. 0409650999 

 
 

• Ravintola Cook Kankaanpää , Tmi Elacook, 2906174-7, Kauppatori 3 38700 Kankaanpää  

Avoinna  
Maanantai 10.00-21.00 
Tiistai       10.00-21.00 
Keskiviikko  10.00-21.00 
Torstai     10.00-21.00 
Periantai   10.00-22.00 
Lauantai    12.00-22.00 
Sunnuntai   12.00-21.00 

 

• Kankaanpään Ege Kebab-Pizzeria 
•  
• https://herkkupaussi.fi/ 

 
• http://www.barvarikko.fi/fi/ravintola-kankaanpaa.html 

. 
• Pancho Villa Kankaanpää, Keskuskatu 31, 38700 Kankaanpää 0505988585 

• ma-to 11-21 
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• Kankaanpään kuntoutuskeskus https://www.kuntke.fi/  

Kisaorganisaatiolle 

Jos tarvitsette järjestäjäorganisaatiolle hyvää kokonaisvaltaista tukikohtaa, meiltä löytyy erilaisia 
kokoustiloja yms. palveluja kätevästi saman katon alta. Erilaisia yhteistyömahdollisuuksia voidaan 
kartoittaa yhdessä – palvelemme joustavasti tarpeidenne mukaan! Ota yhteyttä: Saila Pajuniemi, 050 355 
5546 tai saila.pajuniemi@kuntke.fi  

Majoitusmahdollisuudet 

• Kahden hengen huone 94e/vrk 
• Neljän hengen saunallinen rivitalohuoneisto 168e/vrk 
• Viiden hengen saunallinen paritalohuoneisto 210e/vrk 
• Lisävuode 31e/vrk 

 

Hinnat sisältävät aamiaisen noutopöydästä sekä kuntosalin ja sauna- ja allasosaston käytön niiden 
aukioloaikojen mukaisesti.  

Majoitusvarauksen voit tehdä kätevästi nettisivujemme etusivulla heti videon alla olevasta ”Hotelli” - 
klikkaamalla kohdasta ”Tee majoitustiedustelu”. Halutessasi voit myös soittaa numeroon 02 57 333.    

Ravintolapalvelut 

Kätevästi noutopöydästä 

Aamiainen 8e/hlö 

• ma–pe klo 7–9 
• la–su klo 8–10 

 

Lounas 12e/hlö, sunnuntailounas 18e/hlö 

• ma–pe klo 11–13 
• la–suklo 12–14 

 

Päivällinen 9e/hlö, sunnuntaisin 10e/hlö 

• ma–to klo 17–18.30 
• pe–su  klo 17–18 

 

Ravintolassamme on A-oikeudet. 
Ennakkotilauksesta myös à la carte -mahdollisuus.  
Tiedustelut ja isompien ryhmien varaukset ravintolapäällikkö Johanna Rajakoskelta p. 044 467 6114. 

Aulakahvio ja -baari 

• Ma–to klo 8.30–22.00 (ke klo 23:een saakka) 
• Pe klo 8.30–21.00 
• La–su klo 10.00–21.00 

 

Muuta tekemistä Kuntsarilta 

• Uinti ja sauna 6e/hlö  
o ma–pe klo 16–20.45 
o la–su klo 12–19.45 

• Hohtokeilaus 20e/rata/h + 1e/hlö kenkämaksu 
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o pe ja la klo 18-22 
o Keilabaari 

Liikuntasalin käyttö 15e/h/puolikas, 30e/h/kokonainen 
 
 

• pe      11-23 keittiö sulkeutuu puolta tuntia aiemmin 
• la       12-23 keittiö sulkeutuu puolta tuntia aiemmin 
• su      13-21 keittiö sulkeutuu puolta tuntia aiemmin  
• ma-pe meillä on lounas buffa klo 11-14 ja lounasajan jälkeen tarjoamme ala cartea. 

(Voimme järjestää asiakkaan pyynnöstä myös lounasajan ulkopuolella buffa 
ruokailua isommille ryhmille).  

 
 

 

 

 

 

Majoitus 

 

1. https://www.viinitilameggala.fi/ Ravintolapalvelut ja mökkien vuokraus. Meggala myös 
Facebookissa 
 

2. https://lumiainen.fi/  
 

3. https://www.kuntke.fi/  
 

4. https://hotellikantri.fi/  
 
 

5. https://www.sfcsatakunta.fi/  
 

6. https://www.visitkankaanpaa.fi/palvelut/majoitus/maatilamatkailu/ 
 
 

7. https://www.visitkankaanpaa.fi/palvelut/majoitus/mokkimajoitus/ 
 

8. AirBnB Kankaanpää 
 
 

9. Polar Jämi luksushuvila vielä vapaana 9-13.5 välisen ajan, la-su on valitettavasti jo 
varattuna. Huvilassa on tilaa 10 + 4 henkilölle ulkopreammeella. 

Tiedot huvilasta löytyy seuraavasta linkistä, Polar Jämin Facebook sivu: https://www.facebook.com/Polar-
J%C3%A4mi-101724672333671 

Voi myös soittaa minulle 050 516 7077 ja tehdä varauksen. 
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Autot 

• Ferramen Oy Palvelemme lauantaina 14.05.2022 klo: 09.00 - 14.00 meiltä löytyy kaikki 
saman katon alta  henkilö- / pakettiautoihin. Korjaamo palvelut arkisin (Klo: 8.00 - 17 .00) 

• Autonhoitotuotteet 
• Autonhuoltotuotteet 
• Varaosat ja tarvikkeet 
• Lisävarusteet 

Ferramen Oy, Pasi Jämiäluoma, Asemakatu 6, 38700 Kankaanpää 
010 567 4571 
pasi.jamialuoma@ferramen.fi 
 

 

Katso myös: VISIT KANKAANPÄÄ 

1. https://www.visitkankaanpaa.fi/ 
2. https://www.visitkankaanpaa.fi/palvelut/syo-ja-juo/pikaruokapaikat/  

 
3. https://www.visitkankaanpaa.fi/palvelut/syo-ja-juo/kahvilat/  
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