Pitopalvelua:
Mökeillemme on mahdollisuus saada myös
pitopalvelua tarjoilusta ruokailuun asti tai vaikkapa
vain syntymäpäiväkakku.

Tervetuloa
Merjanlahden
mökeille!

Harrastusmahdollisuudet:
Hyvät kalavedet ja valtion metsästysalueet ympäristössä.
Laajat lakkasuot sekä marjaisat metsäkankaat vain
kävelymatkan päässä.
Moottorikelkkaura 5 km. Hossan alueen retkeilypalvelut.
Metsähallituksen lupapalvelu palvelee osoitteessa
Eräluvat.fi
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Lisätietoja ja varaukset:
Arto Jäske
040 5047760
Sirpa Jäske 0400 917418
www.merjanlahti.palvelee.fi
Online-varaus www.lomarengas.fi

Mökit sijaitsevat puhdasvetisen ja kalaisan
Piispajärven rannalla Suomussalmella.
Jokainen mökki sijaitsee omassa niemessään
valtionmaiden välittömässä läheisyydessä.

“ Etsitpä lomanviettopaikkaa metsästykseen, kalastukseen,
marjastukseen, perhelomailuun tai juhlien viettoon,
niin Merjanlahden mökkikohteet ovat oikea valinta. ”

Honkaniemi
Vuokra-aika: 1.6. - 15.11.
Piispäjärven rannalla, Honkaniemessä.
Suomussalmen keskustasta n. 57 km pohjoiseen.
Ajo-ohje:
Suomussalmen keskustasta 55 km E63- tietä
(vt 5) pohjoiseen, jonka jälkeen vasemmalle
Vasarantietä 0,5 km, tämän jälkeen vielä
vasemmalle n. 1 km.

Hirsimökki, rakennettu 1979, mökin pinta-ala n. 60 m2.
Alakerrassa tupa, keittiö, jossa 1 vuodepaikka, makuuhuoneessa parivuode.
Yläkerrassa makuuparvi, jossa parivuode, avokuisti.
Lisäksi lapsille erillinen aittarakennus.
Sähkölämmitys, -valo ja -hella, jääkaappi, mikroaaltouuni, TV, radio, cd-soitin,
avotakka, kylmä ja lämmin vesi, ulkokäymälä, koiranhäkki, soutuvene,
pihakeinu, savustuspönttö, 2 katiskaa ja verkkoa.
Rantasauna (25 m2): sähköt, lämmitys ja takkahuone, jossa 1 vuodepaikka.
Metsoniemi
Vuokra-aika: 1.6. - 15.11.

Piispajärven rannalla, Metsoniemessä.
Suomussalmen keskustasta n. 57 km pohjoiseen.
Ajo-ohje:
Suomussalmen keskustasta 55 km E63-tietä
(vt 5) pohjoiseen, jonka jälkeen vasemmalle
Vasarantietä 0,5 km, tämän jälkeen vielä
vasemmalle 1,2 km.

Hirsimökki, rakennettu 2003, mökin pinta-ala n. 30 m2.
Tupakeittiö, jossa vuodesohva, minikeittiö, alkovissa parivuode, avokuisti.
Sähkölämmitys, -valo ja -liesi, jääkaappi, varaava takka, kylmä ja lämmin vesi,
mikroaaltouuni, TV, radio, cd-soitin, vene, 2 katiskaa ja verkkoa,
pihakeinu, ulkokäymälä.
Rantasaunassa (12 m2) pukuhuone ja sähköt.
Vesi kannetaan.
Virsuniemi
Vuokra-aika: ympäri vuoden

Piispajärven rannalla.
Suomussalmen keskustasta n. 59 km pohjoiseen.
Ajo-ohje:
Suomussalmen keskustasta n. 55 km E63-tietä
(vt 5) pohjoiseen, jonka jälkeen vasemmalle
Vasarantietä 2,5 km, tämän jälkeen vielä
vasemmalle n. 1 km.

Hirsimökki , rakennettu 1998, asuinpinta-ala 75 m2 + parvi 25 m2.
Tupakeittiö, makuuhuone, jossa parivuode, parvella parivuode
lisäksi 2 siirrettävää lisävuodetta.
Sauna, jossa puukiuas ja pesuhuone.
Erillinen WC, avokuisti ja parveke.
Sähkölämmitys, -valo ja -hella, jääkaappi, pakastin, astianpesukone, leivinuuni,
mikroaaltouuni, TV, cd-soitin, dvd, kylmä ja lämmin vesi, suihku, pallogrilli, vene,
2 katiskaa ja verkkoa sekä tuulastusvälineet.
Ranta matala, pehmeä ja kivinen hiesupohja.
Lisäksi erillinen rantasauna, jossa puukiuas, kiuassäiliö ja avokuisti.
Rantasaunalla ei ole vesijohtoa eikä sähköä.

