
TIEDOTE
Julkaisuvapaa 26.5.2021 klo 8

Uusi BestPark-matkaparkki avautuu
kesäkuussa Lempäälän Ideaparkiin

Uusi neljän plussan BestPark-matkaparkki avataan kesäkuussa Lempäälän Ideaparkin
välittömään läheisyyteen. Parkissa on 35 paikkaa. Viereinen kauppakeskus tarjoaa
ajoneuvomatkailijoille suuren määrän monipuolisia palveluita, kuten yli 150 liikettä sekä yli
20 ravintolaa ja kahvilaa. Uutta ovat myös Salvoksen toteuttamat hirsimökit, joita voi varata
BestPark-varausjärjestelmän kautta.

BestPark Lempäälä / Ideapark on Suomen toinen korkeimman neljän plussan luokituksen
saanut matkaparkki. Tarjontaan kuuluvat mm. saunallinen huoltorakennus, jossa ympäri
vuoden käytössä olevat WC, suihku, puhdas vesi ja viemäri. Palveluihin sisältyvät myös
ajokaivo sulan maan aikana, jätehuolto ja ennakkoon varattavat paikat sähköllä. Matkaparkin
uusia palveluita ovat BestPark-varausjärjestelmän kautta vuokrattavat hirsimökit ja
ulkotiskauspiste sulan maan aikana, joten karavaanareilla ja muilla ajoneuvomatkailijoilla on
mahdollisuus viettää mökkielämää palveluiden välittömässä läheisyydessä.

BestPark Lempäälä / Ideapark sijaitsee aivan Tampere-Helsinki-moottoritien varrella ja sen
lähialueen palvelu-, kulttuuri- ja luontotarjonta ovat vertaansa vailla. Isomman kaupungin
sykkeeseen pääsee matkaparkista nopeasti vaikkapa autolla tai linja-autolla, sillä matkaa
Tampereen keskustaan on vain noin 18 kilometriä.

Matkaparkki palveluiden ja tapahtumien vieressä

”Olemme erittäin tyytyväisiä ja iloisia saadessamme toteuttaa 35-paikkaisen neljän plussan
matkaparkin yhdessä BestParkin kanssa. Tänäkin kesänä kotimaanmatkailu tulee olemaan
erittäin suosittua ja BestPark Lempäälä / Ideapark vastaa omalta osaltaan tähän tarpeeseen.
Parkin hyvä sijainti varmistaa sen, että olemme monen lomalaisen matkan varrella.
Yöpymiseen voi kätevästi  yhdistää shoppailua, ruokailua, viihtymistä ja liikuntaa
kauppakeskuksessa, joka on vain kivenheiton päässä matkaparkista. Kannattaa seurata
Ideapark Lempäälän tapahtumakalenteria ja yhdistää yöpyminen itselleen sopivaan
tapahtumaan. Niitä on luvassa pitkin vuotta, kunhan koronatilanne helpottaa”, iloitsee
Ideapark Lempäälän toimitusjohtaja Visa Vainiola.



BestPark Lempäälä / Ideaparkin matkaparkkipaikkoja ja mökkejä voi varata jo ennakkoon
osoitteessa bestpark.com.

Uusia BestPark-matkaparkkeja avataan lisää kesän aikana. Uudet parkit avautuvat
Kontiomäkeen, Taivalkoskelle, Näätämöön, Ikaalisiin ja Varessäikkään. BestPark Oy käy
parhaillaan neuvotteluja myös muista uusista matkaparkeista. Tavoitteena on rakentaa
kahdeksan uutta parkkia vuoden 2021 aikana.

Matkaparkit lisäävät kotimaanmatkailua

Matkaparkeille on selkeä tarve: caravan-harrastajamäärien kasvusta, lisääntyneestä
rahankäytöstä ja sesongin pidentymisestä huolimatta ympärivuotisista pysähtymispaikoista
on pulaa. BestPark-matkaparkit tarjoavat matkailuajoneuvomatkaajien kaipaaman
vaihtoehdon leirintäalueiden ja puskaparkkien rinnalle. Ne ovat helposti verkosta varattavia,
turvallisia ja luvallisia yöpymispaikkoja keskeisellä sijainnilla hyvien palveluiden äärellä.
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Matkaparkki tarjoaa karavaanareille vakioidun, turvallisen, helpon ja viihtyisän tavan yöpyä
matkalla matkailuauton tai -vaunun kanssa. BestPark Oy on kehittänyt kaupungeille ja yrittäjille
valmiin matkaparkkikonseptin varausjärjestelmineen. Matkaparkki on helppo rakentaa ja myös
tarvittaessa siirtää. Se voidaan sijoittaa keskeiselle paikalle kaupunkiin, missä tällaista
palvelua ei ole ennestään. Matkaparkkiverkoston avulla lisätään mahdollisuuksia
matkailuauton ja -vaunun ympärivuotiseen käyttöön.

Lue lisää matkaparkeista: bestpark.com
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