kesällä nokkikseen!

ILOA JA ELÄMYKSIÄ!

puuhaa puistossa!

VAUHTIA JA VIPINÄÄ!

jo kymmenen kesää huvia

JOKAISELLE JOTAKIN

HAUSKOJA TAPAHTUMIA

Nokkakiven Puisto juhlii kesällä kymmenettä kauttaan. Pienestä huvipuistosta on vuosien varrella kasvanut merkittävä
lapsiperheiden huvittelukeskus. Kasvu jatkuu tänäkin vuonna uuden Saturn-laitteen myötä.

Nokkakivi tarjoaa kävijöilleen unohtumattomia elämyksiä
ikään katsomatta. Puiston laitteista löytyy omansa niin vauhdinnälkäisille kuin pikkuväellekin. Suositulla lammasfarmilla voit itse ruokkia eläimiä, Mörkömetsässä tavata jänniä
olioita ja pelihallissa sukeltaa pelien kiehtovaan maailmaan.

Nokkakiven kesä on täynnä hauskoja tapahtumia. Esimerkiksi suositut Amerikan Päivät järjestetään tänä vuonna kolmipäiväisenä. Tule nauttimaan Amerikan meiningistä 2.–4.
heinäkuuta, jolloin puisto on poikkeuksellisesti avoinna
myös maanantaina.

viihdykettä koko perheelle
Puistossa on 18 huvipuistolaitetta, pensaslabyrintti, lammasfarmi ja ympärivuotinen viihdekeskus. Nokkakivessä
viihtyvät kaikki perheen pienimmistä huimapäihin. Voit pitää hauskaa koko päivän tai pysähtyä vain hetkeksi kahville,
jäätelölle tai syömään. Puistossa on hyvät picnic-mahdollisuudet myös omien eväiden syöntiin. Vieressä on runsaasti
ilmaista parkkitilaa isoillekin
autoille. Alueella on tilava lastenhoitohuone
WC- ja invatiloineen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Round Up
Maailmanpyörä
Miami
Pilvenpyörä
Pienoisjuna
Lentokonekaruselli
Lasten maailmanpyörä
Mustekalakaruselli
Miniautot
Pensaslabyrintti
Törmäilyautorata
Laukaanhovi:
Pelihalli, ravintola,
karkkikauppa, ostoskeskus
13. Kanoottijoki
14. Hully Gully
15. Vauhtivirveli

16. Mörkömetsä
17. Kummitusjuna
18. Hevoskaruselli
19. Scrambler
20. Saturn
21. Ulkopelit
22. Kahvila / lipunmyynti
23. Lipunmyynti
24. Info / ensiapu
25. WC / lastenhoitohuone
26. Nokkakivi
27. Lammasfarmi
28. Picnic- / leikkialue
> 140 cm
> 120 cm
> 100 cm
< 100 cm
= UUTUUS
H = Huoltajan (yli 15 v) seurassa

huokeaa huPIA
Nokkakiven Puiston alueelle on vapaa pääsy. Laiteranneke 24 . Alle 100 cm lasten laiteranneke 17 . Yksittäiset
laiteliput 4 /kpl. Laitelippuja saa kaikista myyntipisteistä.
Rannekkeet ja laiteliput käyvät kaikkiin laitteisiin ja muihin
kohteisiin lukuunottamatta pelejä sekä kolikoilla toimivia
automaatteja. Katso ryhmähinnat nettisivultamme.

KESÄN AUKIOLOAJAT
Puisto on avoinna:

KOKO PERHEELLE!

9.–23.6. ti–su klo 11–17
26.6.–14.8. ti–su klo 11–18
20.–21.8. la–su klo 11–18

YMPÄRIVUOTINEN VIIHDEKESKUS

karkkikauppa

Nokkakiven huvipuisto ja Laukaanhovin ostoskeskus
muodostavat yhdessä ainutlaatuisen matkailukohteen, josta löytyvät monipuoliset palvelut niin huvittelunhaluisille
kuin tiellä liikkuville. Huvipuiston pelihalli ja karkkikauppa
sijaitsevat Laukaanhovissa, mutta lisäksi sieltä löytyy ravintola isompaakin ryhmää varten, tavaratalo, eläinkauppa, käsityöläisten tehtaanmyymälöitä, sekä perheen pienimmille
tarkoitettu maksuton sisäleikkialue.

Nokkakiven nostalginen karkkikauppa palvelee Laukaanhovissa kesällä jokaisena viikonpäivänä. Löydät sieltä niin
perinteiset makeiset kuin erikoisuudet, joita et muualta saa.
Voit ostaa edullisesti myös isommat erät juhliin ja muihin
tapahtumiin.

PELIHALLI TÄYNNÄ NOSTALGIAA
Nokkakiven pelihalli Laukaanhovissa on Suomen suurin
wanhoihin peliautomaatteihin ja mekaanisiin peleihin keskittynyt pelihalli. Hallissa voit pelata yli 100 erilaista pelikonetta: flippereitä, yksikätisiä rosvoja, klassisia videopelejä,
voima- ja nopeustestereitä sekä mekaanisia taitopelejä menneltä vuosikymmeniltä. Pääset kokeilemaan myös pajatsoja,
ammuntapelejä, ilmakiekkoa ja ajopelejä. Pelihalliin on vapaa pääsy. Osa peleistä on täysin maksuttomia, osa toimii
euro-kolikoilla, ja osa poleteilla, joita voit ostaa myyntipisteistä.

luokkaretket ja ryhmämatkat
Nokkakiven huvipuisto on erinomainen kohde luokkaretkille ja ryhmämatkoille. Turvallisessa ja hauskassa huvipuistossa on helppo valvoa isompaakin lapsiryhmää.
Tutustu tarkemmin nettisivuillamme www.nokkakivi.fi

KESÄKIVAA
2016

Suljettu maanantaisin (avoinna
ma 4.7.) sekä 24.–25.6.
Luokkaretkipaketit: Tarkista kevään
luokkaretkiviikon aikataulu netistä!

TALVEN AUKIOLOAJAT
Pelihallin, karkkikaupan, ravintolan sekä ostoskeskuksen talviaukioloajat näkyvät osoitteessa:
www.nokkakivi.fi

laukaanhovin vieressä
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OULU 360 km
KOKKOLA 264 km
ÄÄNEKOSKI 66 km

KUOPIO 122 km
VARKAUS 103 km

E75
VAAJAKOSKI
E63 13
9

18

LIEVESTUORE
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JYVÄSKYLÄ
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MIKKELI 91 km

TOIVAKKA

TAMPERE 171 km

HEINOLA 130 km
LAHTI 164 km
HELSINKI 267 km
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Nokkakiven Puisto sijaitsee aivan ysitien varrella Laukaanhovin matkailukeskuksen vieressä.

Puiston osoite:
Ruuhimäentie 3, Lievestuore, Laukaa
Puh. 045 270 5920, sähköposti: info@nokkakivi.fi
www.nokkakivi.fi

HUVIPUISTO JYVÄSKYLÄN KUPEESSA

