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Lapin laajin hotelliketju tarjoaa Lapin-lomasi juuri sellaisena 
kuin Sinä sen haluat! Lapland Hotelsin valikoimaan kuuluu 10 
persoonallista hotellia laadukkaine lomahuoneistoineen. 
  Lomakohteemme sijaitsevat eri puolilla kauneinta Lappia, 
joka näyttäytyy erilaisena pohjoisen kaupunkimaisemassa, vilk-
kaassa tunturikylässä tai erämaahenkisessä idyllissä. 
  Meillä lomasi muodostuu mukavasta majoituksesta, mait-
tavista ravintolapalveluista sekä haluamastasi oheisohjelmasta. 
Tarjolla on ulkoilma-aktiviteetteja omatoimisesta liikkumisesta 
ohjattuihin safareihin, paljon erilaisia hemmotteluhoitoja, sisälii-
kuntamahdollisuuksia sekä tietysti iltaohjelmaa. 
  Halutessasi lomaasi kuuluvat myös Lapin Safareiden palve-
lut ja Europcarin vuokra-auto, kätevästi saman katon alta.

Millainen on sinun Lappisi?



Levillä tapahtuu ympäri vuoden
 
Levi tunnetaan kansainvälisestikin alppihiihdon maailmancup -kisasta ja lukuisista tapahtumista, joita riittää 
ympäri vuoden. Myös muita aktiviteetteja on tarjolla niin paljon, että ilman tekemistä ei voi jäädä kukaan! Levin 
keskusta lukuisine kauppoineen ja ravintoloineen henkii keskieurooppalaista tunnelmaa. 
 
Lapland Hotel Sirkantähti sijaitsee tunturikylän sykkeessä, lähellä palveluita ja aktiviteetteja. Mukava majoitus 
omassa rauhassa täydentää Levin-lomasi: kaikkiin majoitusvaihtoehtoihin kuuluu oma sauna, ja hotellin palvelut 
ovat käytössä myös lomahuoneiston valitseville.

LEVI
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 Lapland Hotel Sirkantähti / hotelli & palvelut

HOTELLI: 54 hotellihuonetta 2–3:lle, 16 parvellista hotellihuonetta 2–5:lle. 
Suihku, wc, hiustenkuivaaja, kaapeli- sekä Pay-TV, puhelin, minibaari, veden-
keitin, vaatteiden kuivauskaappi, autopaikoitus ja sähköpistokkeet, osaan 
huoneista saa lisävuoteen.
SUPERIOR-HUONEET: 36 superior-huonetta 2:lle. Tupakeittiö, suihku/wc, 
sauna, kaapeli-tv, cd-radio. Hyvä varustetaso.
SUPERIOR-HUONEET, PARVI: 50 superior-huonetta 2–4:lle. Tupakeittiö,
suihku/wc, sauna, kaapeli-tv, cd-radio. Hyvä varustetaso.
RAVINTOLAT: Ravintola 220:lle, baari 170:lle, Cafe & Lounge 70:lle.
KOKOUSTILAT: 1 kokoustila 50:lle, 2 pienempää kokoustilaa 6–20:lle.
MUUT PALVELUT: Suksien huolto- ja säilytystilat. Rinteisiin 500 m, 
laduille 100 m.

 Lapland Hotel Sirkantähti / lomahuoneistot

LOMAHUONEISTOT: 18 huoneistoa 2–5:lle. 10 huoneistoa 2–6:lle, 2 mh. Tupa-
keittiö, mikroaaltouuni, astianpesukone, silitysrauta ja -lauta, hiustenkuivaaja, 
kaapeli-tv, cd-radio, suihku/wc, sauna, parvi, vaatteiden kuivauskaappi, osassa 
terassi.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 184 huonetta.

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Kittilä) 15 min,
rautatieasema (Kolari) 60 min.Levintie 1640, 99130 Sirkka

puhelin (016) 323 500

faksi (016) 323 5520

sirkantahti@laplandhotels.com



Äkäslompolossa on parhaat palat Yllästä
 
Äkäslompolo on aito lappilainen kylä, joka sijaitsee seitsemän tunturin keskellä, Yllästunturin juurella. Kaikki 
palvelut terveydenhuollosta kauppoihin ovat lähelläsi ja upeat ulkoilumaastot alkavat hotellin pihasta.
 
Lapland Hotel Äkäshotellissa viihtyisä majoitus löytyy hotellista tai laadukkaista lomahuoneistoista. Feelgood-
hotellimme palvelut on rakennettu rentouttavaa lomaa hakevalle. Lapland Hotel Äkäshotellin palveluiden 
läheisyydessä sijaitsee myös sporttihenkinen perhehotelli Lapland Hotel Ylläskaltio. Monen mielestä Ylläksen paras 
ruoka tarjoillaan hotellin viihtyisän maisemaravintolan buffetista, joka sesongilla vaihtuu eksoottisin teemoin!

YLLÄS
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Lapland Hotel Ylläskaltiossa konstailematon loma rakentuu väl-
jistä 2–4 hengen saunallisista huoneista, maittavista aterioista, 
lasten peli- ja leikkihuoneista sekä samassa rakennuksessa si-
jaitsevan Lapin Safareiden ympärivuotisesta ohjelmatarjonnasta.

Lapland Hotel Äkäshotelli panostaa hyvän olon lomiin aikuiseen
makuun. Hangilta hemmotteluhoitoon tai minikylpylään ja illalla
viihtymään legendaarisen Pirtukirkon kulinaaristen nautintojen
ja monipuolisen viihdetarjonnan pariin! 

Hyvään oloon
• minikylpylä
• kuntosali
• lappilaiset kansanhoidot
• hieronta
• lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut
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95970 Äkäslompolo

puhelin (016) 553 000

faksi (016) 553 368

akashotel@laplandhotels.com

 Lapland Hotel Äkäshotelli / hotelli & palvelut

HOTELLI: 41 hotellihuonetta 2 hh. Suihku, wc, minibaari, tv, vedenkeitin.
SUPERIOR-HUONEET: 16 superior-huonetta 1–3:lle, tasokas varustelu, tupakeit-
tiö, sauna, vaatteiden kuivauskaappi, pyykinpesukone.
RAVINTOLAT: Ruoka- ja tanssiravintola 350:lle, takkabaari 60:lle, drinkkibaari, 
Pirtukellari night club.
KOKOUSTILAT: Auditorio 120:lle, kabinetti 40:lle.
MUUT PALVELUT: Minikylpylä, kuntosali, Feel Good -hemmotteluhoidot, suksi-
en huolto- ja säilytystilat. Rinteisiin 3 km, laduille pihasta. Ski-Bussi rinteisiin. 

 Lapland Hotel Äkäshotelli / lomahuoneistot & mökit

LOMAHUONEISTOT: 58 huoneistoa 2–4:lle, 1 mh. 26 huoneistoa 2–6:lle, 2 mh. 
Tasokas varustelu, tupakeittiö, vaatteiden kuivauskaappi, sauna. 
MÖKIT: 16 kelomökkihuoneistoa 1–3:lle. Minikeittiö, suihku/wc, sauna
ja takka.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 157 huonetta. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Kittilä) 45 min,
rautatieasema (Kolari) 30 min.
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95970 Äkäslompolo

puhelin (016) 552 000

faksi (016) 552 251

yllaskaltio@laplandhotels.com

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 72 huonetta. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Kittilä) 45 min, 
rautatieasema (Kolari) 30 min.

 Lapland Hotel Ylläskaltio / hotelli & palvelut

HOTELLI: 36 hotellihuonetta 2 hh, 36 parvellista huonetta 2–4:lle. Suihku, wc, 
sauna, minibaari, tv, radio, vedenkeitin.
RAVINTOLAT: Ruokaravintola 260:lle, aularavintola 50:lle,
Lapin Kota -tilausravintola 25:lle.
MUUT PALVELUT: Pelihuone, pienten leikkihuone, suksien huolto- ja säilytys-
tila, ohjelmapalvelut. Laduille pihasta, rinteisiin 4 km. Ski-Bussi rinteisiin.

 Hiihtokeskus Ylläs-Ski 
 
Lapland Hotel Äkäshotellin ja Lapland Hotel Ylläskaltion asukkaille on skibus-
sikuljetus Ylläs-Ski hiihtokeskukseen. Ja hiihtoladut lähtevät hotellien pihasta! 
Ylläs-Skin upea Y•1-palvelurakennus pitää väljästi sisällään kaikki palvelut 
ravintoloista lipunmyyntiin. Rinteitä riittää niin lapsiperheille kuin vauhtia ha-
kevillekin, ja ylös vie mm. neljän hengen hulppea AurinkoExpress-tuolihissi!



Loma kaupunkitunturissa Rovaniemellä
 
Joulupukki, Napapiiri, palkittu Arktikum, teatteri ja ainutlaatuinen kaupunkitunturi luonnon helmassa. Rovaniemi 
on oiva kohde Lapinmatkaajalle, joka haluaa sekä kokea kulttuurielämyksiä että nauttia ulkoilusta tunturimaise-
missa. 
 
Lapland Hotel Sky Ounasvaara tuo lomaasi aivan erityisen lisän: ruokaravintolamme kuuluu tunnustetusti Suo-
men parhaimpien joukkoon. Kaupunkitunturin huipulta, hotellin läheisyydestä löytyvät Ounasvaaran perinteisen 
talviurheilukeskuksen palvelut. Myös Lapin Urheiluopiston kylpylähoidot ja sisäliikuntamahdollisuudet kannattaa 
hyödyntää!

ROVANIEMI
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Ounasvaara, 96400 Rovaniemi

puhelin (016) 323 400

faksi (016) 318 789

skyhotel@laplandhotels.com

 Lapland Hotel Sky Ounasvaara / hotelli & palvelut

HOTELLI: 63 hotellihuonetta 2:lle (osassa lisävuodemahdollisuus ja oma sau-
na), 7 saunallista junior-sviittiä 2–5:lle. Suihku, wc, hiustenkuivaaja, sateliitti- 
sekä Pay-TV, puhelin, minibaari, hiustenkuivaaja, vedenkeitin ja lämminjuo-
mavalikoima.
RAVINTOLAT: Näköalaravintola 250:lle, aulabaari 60:lle, kattoterassi.
KOKOUSTILAT: 110-paikkainen auditorio, 4 kokoushuonetta 10–50:lle.
MUUT PALVELUT: Maastohiihtosuksivuokraamo, suksien säilytystilat, kesä-
kelkkarata, talvikelkkarata. Muut palvelut hotellin läheisyydessä. Rinteisiin ja 
laduille suoraan pihasta.

 Lapland Hotel Sky Ounasvaara / lomahuoneistot

LOMAHUONEISTOT: 5 tasokasta, hyvin varusteltua huoneistoa 2–4:lle hotellin 
läheisyydessä.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 75 huonetta 

ETÄISYYDET: Rovaniemen keskusta 3 km,
lentokenttä 20 min., rautatieasema 10 min.



Erämaan rauhaa Rovaniemen kupeessa
 
Pohtimolampi puolen tunnin ajomatkan päässä Rovaniemen keskustasta on rentouttavaa lomaa kaipaavan 
unelmakohde. Kaunis luonto ja uskomaton erämaan rauha yhdistyvät täällä korkealaatuisiin hotellipalveluihin ja 
monipuolisiin ympärivuotisiin aktiviteetteihin.
 
Lapland Hotel Bear’s Lodge (aik. Arctic Hotel Pohtimo) sijaitsee Pohtimolammen rannalla. Viihtyisä miljöö pitää 
sisällään laadukkaita majoitusvaihtoehtoja, tasokkaan ruokaravintolan sekä puitteet vaikka kokoukseen. Savu-
sauna ja pulahdus lampeen on aitoa luksusta!

ROVANIEMI
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97220 Sinettä

puhelin (016) 5300 400

faksi (016) 5300 445

bearslodge@laplandhotels.com

 Lapland Hotel Bear´s Lodge / hotelli & palvelut

HOTELLI: 58 hotellihuonetta, joista 36 huonetta 2:lle, 20 perhehuonetta 
3–5:lle sekä 2 hengen minisviitti ja huoneisto. Kaikissa huoneissa: suihku/
wc, hiustenkuivaaja, taulu-tv, radio, maksuton langaton nettiyhteys, veden-
keitin ja lämminjuomavalikoima.
RAVINTOLAT: Hirsiravintolassa on 110-paikkaa. À la carte -ravintola on 
70-paikkainen, tyylikäs illallispaikka. Ravintolat palvelevat tilauksesta. 
KOKOUSTILAT: Kattavalla kokouslaitteistolla varustetut tilat mitoitettu 
8–100 hengen ryhmille. 4 kokoushuonetta ja suuri konferenssihuone.
MUUT PALVELUT: Laduille suoraan pihasta, ohjelmapalvelut ja välinevuok-
raus. Tilaussaunat: savu- ja rantasauna lammen rannalla.

 Lapland Hotel Bear´s Lodge / mökkihuoneistot

MÖKKIHUONEISTOT: 10 huoneistoa ja 2 superior-huoneistoa. Kaikissa huo-
neissa oma sauna, takka, minikeittiö astioineen, erillinen makuuhuone, parvi, 
korkea olohuone, maksuton langaton nettiyhteys. Superior-tason huoneistois-
sa on lisäksi mm. oma poreamme sekä parivuode.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 70 huonetta.

ETÄISYYDET: Rovaniemen keskustaan 30 km,
lentokentälle 30 min., rautatieasemalle 30 min.



Olos tuo luksusta lomaan ja kokoukseen
Muoniossa maisemaa muovaavat lukuisat järvet, joet ja pienemmät purot sekä tietysti tunturit. Maasto-
hiihtäjät pääsevät hoidetuille laduille heti ensilumesta lähtien, ja hiihtokausi huipentuu Lapponia-hiihtoon 
keväthangilla. Laskettelijalle Olostunturi tarjoaa tasokkaat puitteet Lapland Hotels Oloksen palvelujen 
äärellä. 
 
Lapland Hotel Olos on erityisesti tasokas kokous- ja konferenssikohde upeine 800-paikkaisine auditori-
oineen.  Majoitustarjontaan kuuluu runsaasti vaihtoehtoja kodikkaista lomahuoneistoista luksustason 
sviitteihin.

OLOS
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99300 Muonio

puhelin (016) 536 111

faksi (016) 536 444

olos@laplandhotels.com 

 Lapland Hotel Olos / hotelli & palvelut

HOTELLI: 69 huonetta 2:lle. Suihku/wc, hiustenkuivaaja, satelliitti- sekä Pay-TV. 
Oma sauna 4 huoneessa. Minibaari, vedenkeitin ja parveke sekä internet-
yhteys (wlan) 51 huoneessa.
SUITE-HOTELLI: 56 korkeatasoista sviittihuonetta 2–4:lle, tasokas varustelu. 
Kylpyhuone, poreamme, sauna, wc, hiustenkuivaaja, keittiö, minibaari, satel-
liitti- sekä Pay-TV, cd/dvd-soitin, silitysrauta ja -lauta, vaatteiden kuivauskaap-
pi, internet-yhteys (lan).
RAVINTOLAT: Näköalaravintola Polar Kota 150:lle / cocktailtilaisuus 350:lle, 
perinteinen hirsiravintola 250:lle.
KOKOUSTILAT: Auditorio 800:lle, 6 kokoushuonetta 5–100:lle.
MUUT PALVELUT: Uima-allas ja sauna, tilaussaunat, takkahuone, squash, 
kuntosali, rinteet 10 kpl, 4 hiihtohissiä, hiihtovälinevuokraamo, hiihtokoulu, 
ohjelmapalvelut. Rinteisiin ja laduille pihasta.

 Lapland Hotel Olos / lomahuoneistot

HUONEISTOHOTELLI: 26 huoneistoa 2–6:lle. Erillinen olohuone, makuuhuone ja 
alkovi 18 huoneistossa. Suihku/wc, sauna, hiustenkuivaaja, keittiö, minibaa-
ri, satelliitti- sekä Pay-TV, silitysrauta ja -lauta sekä housuprässi, vaatteiden 
kuivauskaappi, internet-yhteys (lan).
LOMAHUONEISTOT: 44 huoneistoa 2–8:lle. Huoneistoista 16 on perinteisiä pyö-
röhirsihuoneistoja ja 28 korkeatasoisia lamellihirsihuoneistoja. Makuuhuoneita 
1–3 kpl, osassa lisäksi parvi. Suihku/wc (isommissa 2 kpl wc), sauna, hiusten-
kuivaaja, olohuone-keittiö, satelliitti- sekä Pay-TV, vaatteiden kuivauskaappi, 
takka ja takkapuut.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 195 huonetta. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Kittilä) 45 min,
rautatieasema (Kolari) 1 h, Rovaniemi 2,5 h.



Pallas vie sydämesi, mutta ainahan voi palata!
Pallaksen kansallismaisemat ovat kauneinta Lappia – täällä silmä ja sielu lepäävät. Harva käy Pallaksella vain
kerran, useimmat palaavat vuosi toisensa jälkeen. Lomaan kuuluu kiireetön yhdessäolo ja leppoisa ulkoilu niin 
kesällä kuin talvellakin. 

Lapland Hotel Pallas on vuonna 1948 rakennettu, perinteikäs hotelli. Viihtyisät oleskelutilat jatkavat päivää muka-
vasti, ja kirjasto kertoo tarinaa myös vieraista, jotka ovat jättäneet lukuelämyksiä muillekin luettavaksi. Vieraiden 
toiveet huomioon ottavassa viikko-ohjelmassa on niin laskettelua kuin lätynpaistoakin, suosituimpiin kuuluvat Pal-
laksen Pöllöjen vetämät hiihtoretket. Ilta päättyy leppoisasti yhteiseen venyttelyhetkeen ja rentouttavaan saunaan!

PALLAS
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99330 Pallastunturi

puhelin (016) 323 355

faksi (016) 532 741

pallas@laplandhotels.com 

 Lapland Hotel Pallas / hotelli & palvelut

HOTELLI: 15 hotellihuonetta 2 hh, suihku/wc, vaatteiden kuivauskaappi. 37 
hotellihuonetta 2 hh, suihku/wc. Hirsiosassa: 2 kpl 4 hh, suihku/wc, kerros-
sängyt. 1 kpl 4 hh, suihku/wc, makuu- ja olohuone. 8 kpl 2 hh, wc, suihku 
käytävällä. Kaikissa huoneissa puhelin ja tv.
RAVINTOLAT: Hirsiravintola 150:lle, baari 50:lle.
MUUT PALVELUT: Takkahuone, 2 saunaa hotellissa, rantasauna Vatikuru, avan-
to, rinteet 9 kpl, 2 hiihtohissiä, välinevuokraamo, suksien huolto- ja säilytysti-
lat, hiihtokoulu, ohjelmapalvelut. Rinteisiin ja laduille suoraan pihasta.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 63 huonetta. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Kittilä) 45 min,
rautatieasema (Kolari) 1,5 h.



Saariselkä on tunturikohteiden klassikko
Tasokkaana lomakohteena tunnettu Lapland Hotel Riekonlinna sijaitsee enää päivämatkan päässä Jäämerestä, 
Saariselän palvelujen keskellä. Täällä ulkoillaan ympäri vuoden Urho Kekkosen kansallispuistossa ja ympäröivillä 
tuntureilla, järjestetään maan mukavimmat tapahtumat ja rentoudutaan lappilaiseen tapaan. Lapland Hotel Rie-
konlinnan erikoisuus ovat suussa sulavat Lapin riistaherkut ja Jäämeren eksoottiset antimet. Itsensä hemmottelua 
voi jatkaa Feel Good Streetin hyvinvointipalveluiden tai HealthEx-terveysliikuntasalin parissa!
 
Lapland Hotel Riekonlinna palvelee tasokkaasti koko perhettä. Majoitusvaihtoehdoista löytyvät myös uudet, 
korkealaatuiset  lomahuoneistot. 

SAARISELKÄ
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Saariseläntie 13, 99830 Saariselkä

puhelin (016) 559 4455

faksi (016) 559 4456

riekonlinna@laplandhotels.com

 Lapland Hotel Riekonlinna / hotelli & palvelut

HOTELLI: 196 hotellihuonetta, joista 48 saunallista, 4 minisviittiä. 72 huonees-
sa on internet-yhteys. Parveke, suihku, wc, minibaari, vedenkeitin, satelliitti-
tv, radio, puhelin ja vaatteiden kuivauskaappi. 
RAVINTOLAT: Ravintola Linnansali, korkeatasoinen ravintola 200:lle. Asehuone, 
kabinetti 100:lle, Linnanvintti 80:lle, lisäksi takkabaari yökyöpeleille. 
KOKOUSTILAT: Auditorio 184:lle, 13 erilaista kokous- ja ryhmätyötilaa yhteen-
sä yli 600 hengelle.
MUUT PALVELUT: Leikkihuone, Business Centre, lahjatavaramyymälä, pyykin-
pesu- ja kuivausmahdollisuus, tilaussaunat takkakabinetteineen, suksien 
huolto- ja säilytystila. Feel Good Street -hyvinvointipalvelut, mm. hieroja, 
kosmetologi. HealthEx-terveysliikuntasali ja monipuoliset ohjelmapalvelut. 
Rinteisiin 1 km ja laduille 50 m.

 Lapland Hotel Riekonlinna / lomahuoneistot

LOMAHUONEISTOT: 36 korkeatasoista lomahuoneistoa, joista 28 
huoneistoa 2–4:lle, 1 mh. 8 huoneistoa 4–6:lle, 2 mh. Hotellin palvelut 
lähellä, parveke, keittiö astioineen, vaatteiden kuivauskaappi, sauna. 

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 232 huonetta. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Ivalo) 25 min,
rautatieasema (Rovaniemi) 3 h.



Kilpisjärven luonto pitää itse kokea
Kilpisjärven jylhät maisemat houkuttavat ja koukuttavat seikkailemaan, vaeltamaan ja kalastamaan kesät, tal-
vet. Lapland Hotel Kilpis on oiva tukikohta päiväretkiä tekevälle – kesällä patikoimalla, talvella vaikkapa moot-
torikelkalla. Hiihtokausi jatkuu juhannukseen saakka, ja helikopteri kuljettaa uskaliaimmat vuorten valloittajat 
läheisiin ”alppimaisemiin”. Tähän lomaan kannattaa ehdottomasti yhdistää vierailu Norjan puolelle.

Lapland Hotel Kilpis sijaitsee kauniin Kilpisjärven rannalla, Saanan tuntumassa. Hotellimme viikko-ohjelmassa on 
mm. opastettuja hiihtoretkiä. Talvisen päivän kruunaa sauna ja avantouinti!

KILPISJÄRVI
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99490 Kilpisjärvi

puhelin (016) 323 300

faksi (016) 537 767

kilpis@laplandhotels.com 

 Lapland Hotel Kilpis / hotelli & palvelut

HOTELLI: 10 huonetta 1 hh, 18 huonetta 2 hh, 6 huonetta 3 hh, 1 sviitti näkö-
alalla. Suihku/wc ja tv.
RAVINTOLAT: Ruoka- ja tanssiravintola 120:lle, aulabaari, maisemakabinetti, 
pubi ja terassi.
MUUT PALVELUT: Saunat, rantasauna, avanto, suksien huolto- ja säilytystilat, 
välinevuokraus. Laduille pihasta.

 Lapland Hotel Kilpis / lomahuoneistot & retkeilyhuoneet

LOMAHUONEISTOT: 14 huoneistoa, majoitus 2–6:lle, suihku/wc, olohuone, 
keittiö, tv, puhelin. Suuremmissa huoneistoissa majoitus 4–6:lle, sauna, 2 mh, 
olohuoneessa lisävuoteet.
RETKEILYHUONEET: 15 huonetta, puhelin, wc/suihkut käytävällä.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 64 huonetta. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Enontekiö) 2 h, (Kittilä) 3 h,
rautatieasema (Kolari) 3 h. Rovaniemi 5 h.



Hetta huokuu luonnonrauhaa
Hetta, Enontekiön kirkonkylä, on ihanteellinen kohde päiväretkeilijälle tai vaikkapa Hetta-Pallas-reitin vaelta-
valle. Laajat erämaa-alueet kutsuvat kulkijaa hiihtämään, moottorikelkkailemaan ja patikoimaan vaihteleville 
reiteille. Täältä saa alkunsa myös Ounasjoki, yksi Lapin suosituimmista melontajoista. Hetasta on lyhyt matka 
vierailla Norjassa, Kautokeinon saamelaiskylässä tai vaikka vuonojen äärellä.

Lapland Hotel Hetta sijaitsee Ounasjärven rannalla, josta avautuu huikea näköala tuntureille. Asiakkaittemme 
käytössä on viihtyisä sauna- ja allasosasto. Rentouttavaa lomaa!

HETTA
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99400 Enontekiö

puhelin (016) 323 700

faksi (016) 521 049

hetta@laplandhotels.com

 Lapland Hotel Hetta / hotelli & palvelut

HOTELLI: 37 hotellihuonetta 2 hh. Suihku/wc, tv, puhelin. 2 kpl sviittiä joissa 
oma sauna. Kaksi invahuonetta.
RAVINTOLAT: Näköalaravintola 352:lle, baari 50:lle.
KOKOUSTILAT: Auditorio 87:lle, 2 kabinettia.
MUUT PALVELUT: 3 saunaa ja uima-allas, suksien huolto- ja säilytystilat. 
Laduille pihasta.

 Lapland Hotel Hetta / lomahuoneistot & retkeilymaja

LOMAHUONEISTOT: 10 huoneistoa 2–6:lle. Suihku/wc, tv, keittiö tai keittokomero.
RETKEILYMAJA: 18 huonetta, wc, puhelin, suihkut käytävällä.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 66 huonetta. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Enontekiö) 10 min,
(Kittilä) 2 h, rautatieasema (Kolari) 2 h.



 Karhunpesä

Karhunpesä oli aikoinaan valtiomiesten salainen neuvottelupaikka. Täydelli-
nen valinta sinulle, joka haluat tarjota vieraillesi VIP-luokan elämyksen!
 
Karhunpesä sijaitsee 30 kilometrin päässä Rovaniemeltä, lammen rannalla 
ikimetsien ympäröimänä. Lapin Safareiden tiimiaktiviteetit ja safarit ovat 
ohjelmassa ympäri vuoden.
 
Ravintola: sisällä pirtissä 40, ulkona puukodassa 60 paikkaa. Ravintola
palvelee myös varusteltuna kokoustilana. Majoituskapasiteetti 14 henkeä.
Sähkölämmitteinen hirsisauna ja puulämmitteinen rantasauna 10:lle, uinti-
mahdollisuus lammessa, talvella avannossa.

 Sieripirtti

Kelohonkainen Sieripirtti sijaitsee luonnonrauhassa joentörmällä, 20 minuutin 
ajomatkan päässä Rovaniemeltä. Sieripirtillä voi kalastaa, tehdä veneretkiä, 
uida ja saunoa. 
 
Yhdistä kodikas Sieripirtti ja Lapin Saferiden monipuoliset, räätälöitävät tiimi-
aktiviteetit – Sieripirtti on kuin luotu esimeriksi tukkilaisromantiikkaan…
 
Sieripirtissä mahtuu pitämään kokousta 20 tai illastamaan takkatulen loistees-
sa 50 henkeä. Yöpymistilat on 12 hengelle.

Piilopirtissä
Rovaniemen 
ympäristössä

ROVANIEMI ERÄMAAMAJAT

15

15

Lapland Hotelsin ja Lapin Safareiden korkeatasoiset erämaa-
majat ovat tilauskohteita ryhmille. Tervetuloa viettämään 
ikimuistoista yritystapahtumaa tai hieman eksoottisempaa 
kokousta!
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Lapland Hotels & Safaris
sales@laplandhotelsandsafaris.com, p. (016) 323 11
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 Kelokaira Muoniossa

Toras-Sieppijärven rannalla, Pallastunturien kupeessa, sijaitsee seitsemästä 
rakennuksesta muodostuva Kelokairan eräkeskus. Matkaa maantietä pitkin 
Olokselta on 15 kilometriä. 
 
Päärakennus Kelon ruokasalissa on tilat jopa 50 hengen safarilounaalle, oh-
jelmallisille illallisille tai erämaakokoukselle. Mökeistä löytyy majoitustilaa 34 
hengelle 12 huoneessa. Kelokairassa saunotaan ja virkistäydytään lammessa 
kesät, talvet. 10 hengen saunatuvalla on myös takkahuone.

 Lavi Enontekiöllä

Lavin idyllinen erämaahotelli tarjoaa lokoisaa majoitusta Enontekiöllä, 10 
kilometrin päässä Karesuvannon kylästä. Korkeatasoiset puitteet ovat vain 
ryhmien yksityiskäytössä. 
 
Hotellissa on kahden ja neljän hengen huoneita, yhteensä 40 yöpyjälle. Viih-
tyisän hotellin keskipiste on luonnonkivitakalla varustettu yhteinen oleskeluti-
la. Ja sauna lämpiää, totta kai.

Lokoisasti Lapin perukoilla

ENONTEKIÖ •  MUONIOERÄMAAMAJAT

15



YLLÄS-SKI
Ylläksellä toimii kaksi hissiyhtiötä, joista 
Äkäslompolossa sijaitsee Ylläs-Ski. Ylläs-Ski ja-
kautuu neljään valtavaan laskettelualueeseen:
Varkaankuruun, Perherinteisiin, Eturinteisiin 
sekä Aurinkokuruun, joka yksinään käsittää
11 laskettelurinnettä. Aurinkokurussa kuljettaa 
hulppea neljän hengen tuolihissi Aurinko-
Express.

Y•1
Ylläs-Skin kävijöitä hemmotellaan Suomen 
suurimmassa palvelurakennuksessa, jonka 
nimi on osuvasti Y•1. Täältä löytyvät niin 
suksivuokraamo, ski shop, lipunmyynti kuin 
monipuoliset ravintolapalvelutkin. Ylläs-Skin 
hiihtokoulu antaa opetusta kaikkiin lajeihin.

Lapland Hotel Äkäshotellin ja Lapland Hotel 
Ylläskaltion asukkaille on maksullinen ski-
bussikuljetus Ylläs-Ski hiihtokeskukseen. Ja 
hiihtoladut lähtevät hotellien pihasta!
 
Samalla hissilipulla lasket kummallakin puo-
lella tunturia ja yli 5 vuorokauden lipuilla on 
lisäksi päivän vierailumahdollisuus Lapland 
Hotelsin hiihtokeskuksiin Pallaksella ja Oloksella. 

YLLÄKSELLÄ ON
• 61 rinnettä
• 29 hissiä
• pisin rinne 3 km
• korkeusero 463 m

Joko testasit Aurinkokurun uudet rinteet?



27

PALLAKSELLA ON
• 9 rinnettä, joista yksi valaistu
• yhteispituus 12 km
• suurin korkeusero 340 m
• pisin rinne 2400 m
• 2 hissiä

Oloksen monipuoliset rinteet sijaitsevat 
Lapland Hotel Oloksen tasokkaiden palvelujen 
äärellä. Olostunturin, Särkijärven, Jerisjärven 
ja Muonion upeissa, vaihtelevissa maisemissa 
kulkee myös 250 km hoidettua hiihtolatua. 

OLOKSELLA ON 
• 10 hoidettua rinnettä
• 4 hissiä
• pisin rinne 1400 m
• korkeusero 210 m
• lastenrinne, sompahissi
• Street (boxit + reilit)

Huikeita keroja ja korkeuseroja!

Keskellä Tunturi-Lappia

Pallaksen tuntureita voidaan pitää maan parhaimpana telemark-hiihtoalueena. Tuntu-
riryhmään kuuluu toistakymmentä huikeaa keroa yli 30 kilometrin matkalla pohjois-
eteläsuunnassa. Korkein huippu, Taivaskero, kurottuu yli 800 metrin korkeuteen. 
 
Pallaksella on myös 250 km merkittyä latuverkostoa maastohiihtäjille Pallaksen, 
Jeriksen ja Oloksen maisemissa.



Palvelemme sinua numerossa 016 3232

L E V I  •  Y L L Ä S  •  R O V A N I E M I  •  O L O S  •  P A L L A S  •  S A A R I S E L K Ä  •  K I L P I S J Ä R V I  •  H E T T A

Online-kaupastamme voit myös ostaa lomasi!


