JÄÄKARTING
Mikroautoilu on autourheilun jokamieslaji, jota voi harrastaa myös talvella. Haastava
rata ja terhakkaat autot pitävät kuljettajan lämpinänä.
Jääkarteilla ajaminen on hauskaa ja sopii kaiken ikäisille. Ajaa voi joko omaan
tahtiin tai osallistua leikkimieliseen kilpailuun. Autojen teho ja nastarenkaat takaavat
sen, että hurjimmatkin kuskit voivat kokeilla rajojaan – ja lumipenkkojen kestävyyttä.
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AJOKAUSI

27.12.2013–15.3.2014

27.–28.12.2013
kello 12–17.
Jääkartingia,
lämmintä mehua,
yllätysohjelmaa

AVOINNA

Yksittäisiin ajoihin
to–la kello 12–17.
Hiihtolomaviikoilla
ma–la kello 12–17.

JÄÄKARTING-RATA

JÄÄKARTING-AUTO

VARUSTEET

Rata-alue sekä noin 500 metrin pituinen
jäädytetty rata on, merkitty lumivallein ja
muovisilla ratavalleilla.
Rata sijaitsee Himoksen läheisyydessä,
Kukkaismäen tilalla, josta löytyy yritys
tapahtumiin mm. kokous- ja saunatilat.

Jääkarting-auto on periaatteessa
sisäkarting-auto, mutta moottoriltaan
hieman tehokkaampi ja jonka renkaat
ovat nastoitetut.
Kuljettajan tulee olla vähintään

Kypärä on pakollinen varuste,
joka sisältyy hintaan, kuten myös
kelkkahaalari, kengät ja hanskat.
Täydelliset ajovarusteet takaa
vat, ettei ajaessa tule kylmä.

150 cm pitkä yltääkseen polkimiin.

VARAUKSET / INFO Puh. 010 666 8222 tai info@jklkarting.fi
KISAT / RYHMÄVARAUKSET / YRITYSTAPAHTUMAT
2.1.–15.3.2014, joka päivä kello 9–20. (varattava etukäteen, minimi 6 henkilöä)

LISÄTIEDOT www.jklkarting.fi tai www.raceland.fi

SISÄRATA Uno Savolankatu 8, 40100 Jyväskylä
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Tule yksin,
perheen tai
kavereiden
kanssa!

JÄÄRATA Laurilantie 24, 42100 Jämsä

•
•

Laurilantie 24, Jämsä
+358 40 5278 230
www.kukkaismaki.fi

Tarjolla on myös iso sauna.
Puulämmitteinen sauna antaa
rentouttavat ja pehmeät löylyt.
Suihkutilaa on runsaasti peseytymiseen
ja lauteille mahtuu yhtä aikaa 15
henkilöä ja saunatuvassa on tilaa
25 henkilölle. Saunan yhteydessä
on varattavissa palju 10 henkilölle.
Erikoissaunoja ovat turve-, hemmotteluja äijäsauna. Oheispalveluna kisailuja ja
vauhdin huumaa jääkarting radalla
Katso lisää www.jklkarting.fi
Tervetuloa vieraaksemme.

