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YHDEN OVEN TAKAA.

HOTELLIT & HUONEISTOT

LEVI     |    YLLÄS    |    ROVANIEMI    |    OLOS    |    PALLAS    |    HETTA   |    KILPISJÄRVI    |    SAARISELKÄ    |    LUOSTO





TERVETULOA 
LAPPIIN!
Lapland Hotels avaa oven Lapin-lomaasi: valitset vain haluama-

si kohteen ja mukavimman majoituksen, niin luomme Sinulle 

sopivan kattauksen aktiviteetteja sekä rentouttavia hetkiä ja 

kulinaristisia nautintoja.

Kaikki 11 hotelliamme ovat omia persooniaan ja tarjoavat ma-

joitusvalikoiman, josta löytyy vaihtoehtoja niin helppoa majoi-

tusta, keskeistä sijaintia kuin omaa rauhaakin hakeville – ret-

keilyhuoneista luksusluokan sviitteihin ja lomahuoneistoihin. 

Jokaisesta hotellista löytyy maistuvaa lappilaista lähiruokaa tar-

joileva keittiö. Ravintoloissamme panostetaan puhtaisiin luon-

nontuotteisiin, joista loihditaan lautasille sekä perinteitä että ny-

kyaikaa edustavat herkut. Tinkimättömästä tasosta pitää huo-

len useaan kertaan palkittu keittiöpäällikkö Tero Mäntykangas. 

Kaikissa Lapland Hotelsin kohteissa on tarjolla runsaasti akti-

viteetteja ympäri vuoden. Lomamestarin vinkit tai pohjoismai-

den suurimman ohjelmapalvelutalon, Lapin Safareiden, tarjon-

ta vievät Lapin upeaan luontoon. Pieniin seikkailuihin ja suu-

riin elämyksiin.

Rentouttavaa lomaa!



HOTELLIT & HUONEISTOT
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LIIKKUJAN
LOMAPARATIISISSA

Lapland Hotel Äkäshotelli on Lappia aidoimmil-

laan sijaintia ja perinteitä myöten. Äkäslompo-

losta löydät kaikki aidon tunturikylän palvelut.

RENTOA MENOA MIELESI MUKAAN

Hotellimme Feelgood-hyvinvointipalvelut mini-

kylpylän iloista ja eksoottisista lappilaisista kan-

sanhoidoista erilaisiin hemmotteluhoitoihin tar-

joavat hyvin ansaittuja rentoutumishetkiä. 

LET’S PARTY AT PIRTU!

Illaksi suunnataan kylän kuuluisimpaan tanssi-

paikkaan, joka on jo vuosikymmenten ajan ol-

lut Äkäshotellin Pirtukirkko, jossa huippuartisti-

en vierailut siivittävät sesonkia. Jos Pirtukirkossa 

ei ennätä nauttimaan ruokalistan antimista, pe-

lastaa pikkutunneille saakka yöpalaa tarjoileva 

takkabaarimme – juhlat nimittäin jatkuvat Pirtun 

Kellarin yökerhossa ja Pirtun parvella.

YLLÄS
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LAPLAND HOTEL ÄKÄSHOTELLI  
157 majoitusvaihtoehtoa

Hotellihuoneet kahdelle hengelle. 

Saunalliset Superior-huoneet 2–4 hengelle.

Kelomökit (paritaloja) hotellin läheisyydessä 2–3 hengelle, sauna ja takka.

Lomahuoneistot 38–59 m² hotellin pihapiirissä. 1–2 makuuhuonetta, osas-

sa parvi. Hyvä varustelu keittiöineen, oma sauna.

Hotellin palvelut: Lomamestarin viikko-ohjelmat • Feelgood-hyvinvointi-

palvelut • Pienoiskylpylä • Kuntosali • Aluebussi • Hiihtokeskus Ylläs-Ski   

• Hiihtokoulu Joikhaajat • Ravintola • Lobby Baari • Yökerho • Savuttomat 

huoneet • Lemmikkihuoneita • Langaton Internet • Auditorio

Äkäsentie 10, 95970 Äkäslompolo
p. (016) 553 000
akashotel@laplandhotels.com

ruoka- ja tanssi-
ravintola 950 hlöä

pizzeria, baari,
Night Club

Kittilän 
lentokenttä 45 min

rinteisiin 3 km
laduille pihasta

Kolarin rautatie-
asema 30 min

kokoustilat 4–20 hlöä
auditorio 120 hlöä
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AIDOSSA LAPINKYLÄSSÄ

Lapland Hotel Ylläskaltio on rauhallinen vaih-

toehto majoittumiseen ja viihtymiseen Ylläksen 

upeiden maisemien ja harrastusmahdollisuuksi-

en läheisyydessä. Meillä majoitut mukavasti aina 

saunallisessa huoneessa, isommalle porukalle 

on myös parvellisia huoneita. Ravintolassa on 

tarjolla maittavia buffet-aterioita, joilla nälkä läh-

tee,  ja vaihtoehtoja löytyy siskolle ja sen veljel-

lekin. Leppoisan loman kruunaavat sujuvat kul-

jetukset rinteisiin.

OHJELMAA RIITTÄÄ!

Ladut ja reitit lähtevät suoraan hotellimme pi-

hasta kohti seitsemän tunturin seikkailua. Tutus-

tu myös Lomamestarimme laatimaan viikko-oh-

jelmaan, josta löytyvät sesongin parhaat vinkit.

Hotellissamme pidetään perhe puuhakkaana 

myös sisätiloissa: lasten leikkihuone ja nuorten 

pelihuone kutsuvat viettämään luppoaikaa hy-

vässä seurassa.

YLLÄS
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Sivulantie 7, 95970 Äkäslompolo
p. (016) 552 000
yllaskaltio@laplandhotels.com

LAPLAND HOTEL YLLÄSKALTIO  
72 hotellihuonetta

Saunalliset hotellihuoneet kahdelle. 

Saunalliset parvihuoneet neljälle. Huoneessa sekä avoparvella kaksi eril-

listä sänkyä. Perheiden suosikki!

Hotellin palvelut: Lomamestarin viikko-ohjelmat • Aluebussi • Hiihtokeskus 

Ylläs-Ski • Hiihtokoulu Joikhaajat • Leikkihuone lapsille • Pelihuone nuo-

rille • Ravintola • Aulabaari • Kaikissa huoneissa sauna • Savuttomat huo-

neet • Lemmikkihuoneita • Langaton Internet. 

ruokaravintola
260 hlöä

aularavintola 50 hlöä Kittilän 
lentokenttä 45 min

rinteisiin 4 km
laduille pihasta

Kolarin rautatie-
asema 30 min
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YLLÄSJÄRVEN YLPEYS

Lapland Hotel Saagaa kutsutaan yhdeksi Lapin 

monipuolisimmista hotelleista, sillä se yhdistää 

upeat näköalat ja monipuoliset majoitusvaih-

toehdot loistavaan sijaintiin Ylläsjärven hiihto-

keskuksen ytimessä. Aamukahvin äärellä voit 

ihastella taivaanrantaan asti siintäviä maisemia  

samalla kun päätät tekeekö mielesi lähteä Gon-

doli–hissillä tunturin huipulle rinnepäivän viet-

toon vai suunnata metsän siimekseen monipuo-

listen patikkapolkujen tai latujen ääreen. 

POHJOISEN KIVEN HERKKYYTTÄ

Ylläs on tunnettu kauniista rakka-kivikosta ja  

ainutlaatuisesta luonnosta. Tämä näkyy vahvas-

ti myös hotellin sisätiloissa, joissa kiven lämpö 

luo rauhaa muun muassa Takka-baarissa ja 

upeassa kylpylässämme.  Tunnelmallinen kyl-

pyläosasto uima- ja porealtaineen, saunoineen  

sekä luonnonkivimateriaaleineen onkin yksi 

Saagan ylpeydenaiheista. Tunturipäivän kruu-

naa hotellissa toimivan Ylläs Wellnessin hoidot 

aina kuumakivihieronnoista kehonpuhdistuk-

seen. Kylpyläosaston läheisyydessä sijaitseva 

kuntosali mahdollistaa kuntoutuksen sekä voi-

maharjoittelun.

Lapland Hotel Saagan ravintolamaailma on 

täynnä vaihtoehtoja Lapin makuja sisältävästä 

A la Carte -listasta laadukkaisiin viineihin sekä  

rennompaan sormiruokaan. Kokoustiloja Lap-

land Hotel Saagasta löytyy useita ja samalla  

tunturiympäristö luo puitteet monipuolisille ja 

aktiivipitoisille tapaamisille. 

YLLÄS
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LAPLAND HOTEL SAAGA  
196 majoitusvaihtoehtoa

Standard-tasoiset hotellihuoneet kahdelle. Päärakennuksessa sijaitse-

vat tilavat huoneet ovat nykyaikaisesti sisustettuja ja suurimmassa osas-

sa huoneista parveke tai terassi. Huoneissa lisävuodemahdollisuus kah-

delle henkilölle. 

Superior-tasoiset hotellihuoneet kahdelle. Ylimpien kerrosten tilavat ja 

korkeat hotellihuoneet ovat nykyaikaisesti varusteltuja. Huoneissa parve-

ke. Huoneen sohvasta lisävuodemahdollisuus kahdelle henkilölle. 

Saaga Chalets –huoneistot 2-6 henkilölle. Kiinteällä sisäyhteydellä Lap-

land Hotel Saagaan liitetyissä huoneistoissa tupakeittiö ja perusastias-

to. Kaikissa huoneistoissa sauna ja terassi.  Huoneita huoneistosta riip-

puen 1 – 2. 

Ski Chalets –huoneistot 2 – 8 henkilölle. Päärakennuksen läheisyydes-

sä, n. 200-300 metrin päässä päärakennuksesta sijaitsevissa moderneissa 

huoneistoissa täydellinen keittiövarustus, sauna sekä terassi, TV ja maksu-

ton internetyhteys sekä pesuhuoneessa vaatteiden kuivauskaappi.

Nordic Chalets –huoneistot 2 – 6 henkilölle. Päärakennuksen läheisyy-

dessä, n. 200-300 metrin päässä päärakennuksesta sijaitsevissa moder-

neissa huoneistoissa täydellinen keittiövarustus, sauna sekä terassi, TV ja 

maksuton internetyhteys sekä pesuhuoneessa vaatteiden kuivauskaappi.

Hotellin palvelut: 3 ravintolaa • Takka-baari • kokouskeskuksessa 5  

kokoustilavaihtoehtoa • Langaton internet sisääntuloaulassa, kokoustilois-

sa ja ravintolatilojen aulassa • Hissi • Kylpylä ja allasosasto • Tilaussauna 

• Hemmotteluhoitoja • Kuntosali • Ski In – Ski Out –kohde • Suksien huol-

to- ja säilytystilat • Leikkitilat lapsille • Frisbeegolfrata hotellin välittömäs-

sä läheisyydessä.

Rinteisiin 50 m Kittilän lentokenttä 
30 min.

Kolarin rautatieasema 
30 min.

Laduille 100 m

Iso-Ylläksentie 42, 95980 Ylläsjärvi
p. (016) 323 600
saaga@laplandhotels.com

ESTEETÖN HOTELLI
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TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESSÄ

LEVI

Lapland Hotel Sirkantähti sijaitsee keskeisel-

lä paikalla Levin tunturikylässä: lähellä rinteitä, 

kiinnostavia tapahtumia ja monipuolisia aktivi-

teetteja – vaikkapa hotellimme oman Lomames-

tarin johdolla.

 

Vuonna 2012 uusittu, perinteinen tunturihotel-

limme vastaanottaa vieraansa avaran valoisin 

ilmein. Olemme uudistaneet kaikki 70 saunal-

lista hotellihuonettamme sekä ravintolan ja vas-

taanottotilat.

PADASTA JA PANNULTA PÖYTÄÄN

Lapland Hotel Sirkantähden 220-paikkainen ra-

vintola on nyt kattaus bistrohenkistä seuruste-

lua ja maistuvaa ruokaa; tarjoilemme kohokoh-

dan ulkoilupäivälle ja hyvän ruuan siivittämän 

seurusteluhetken isommallekin porukalle. Luon-

nonantimiin painottuvalta listalta löytyvät nautin-

non ainekset niin isoon kuin pieneen nälkään. 

OMA RAUHA, OMA SAUNA

Kodikas majoitus omassa rauhassa täydentää 

Levin-lomasi. Valitsitpa minkä tahansa lukuisis-

ta majoitusvaihtoehdoistamme, saat oman sau-

nan. Luonnollisesti hotellin palvelut ovat käytös-

sä myös lomahuoneiston valitseville. 
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Levintie 1630, 99130 Sirkka
p. (016) 323 500
sirkantahti@laplandhotels.com

LAPLAND HOTEL SIRKANTÄHTI  
165 majoitusvaihtoehtoa

Saunalliset hotellihuoneet kahdelle ja parvihuoneet viidelle.

Studiohuoneistot 2–4 hengelle omalla sisäänkäynnillä, saunalla ja tupa-

keittiöllä astioineen hotellin palvelujen läheisyydessä. 

Lomahuoneistot 35–52,5 m2 hotellin pihapiirissä ja Levin ydinkeskustas-

sa, hyvä varustelu keittiöineen sekä sauna.

Hotellin palvelut Lomamestarin viikko-ohjelmat • Lobby Café • Ruoka- ja 

seurusteluravintola • Ski Bussi rinteisiin • Suksien huolto- ja säilytystilat

• Lämpöpistokepaikka autolle • Savuttomat huoneet • Lemmikkihuoneita 

• Langaton Internet • Tallelokeron vuokraus

ravintola 220 hlöä

kokoustilat 4–20 hlöä

baari 50 hlöä
cafe & lounge 20 hlöä

Kittilän 
lentokenttä 15 min

rinteisiin 400m
laduille 100m

Kolarin 
rautatieasema 1 h
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Lapland Hotel Luostotunturi Luoston kelokyläs-

sä tarjoaa luonnon rauhaa ja aktiviteetteja mie-

lesi mukaan. Täällä tunturimaisemia kehystä-

vät satoja vuosia vanhat metsät. Liikuntamaas-

tot lähtevät hotellin kynnykseltä, ja Lomames-

tari opastaa lisää. Hotellimme Ametistikylpylän 

hemmotteluhoidot ovat oiva vastapaino liikku-

valle aktiivilomailijalle! 

LEPPOISAN LOMAN AINEKSET

Luostolla voit majoittua mukavasti hotellihuo-

neeseen, lokoisasti lomahuoneistoon tai kelo-

majaan – ja kaikki lomalaisen tarvitsemat pal-

velut ja aktiviteetit löytyvät lähettyviltä. Rennon 

rinteissä tai kansallispuistomaisemissa viete-

tyn ulkoilupäivän päätteeksi nautitaan ametis-

tikylpylän trooppisesta lämmöstä sekä puhtais-

ta raaka-aineista taidolla valmistetusta lappilai-

sesta lähiruoasta.

Hotellimme tarjoaa lisäksi toimivat puitteet ko-

koukseen ja langattoman nettiyhteyden koko 

hotellissa – unohtamatta monipuolista ravinto-

lamaailmaa, maailman suurinta Keloravintolaa ja 

kattavaa Tähdet tunturissa -esiintyjien tarjontaa.

LUOSTO

KODIKKAASTI KELOKYLÄSSÄ
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Luostontie 1, 99555 Luosto
p. (016) 620 400
luostotunturi@laplandhotels.com

3 ravintolaa, 2 tilaus-
ravintolaa, 670 hlöä

baari
Night Club

Rovaniemi 1 h 15 min

rinteisiin ja 
laduille 300 m

Rovaniemi 1,5 h

LAPLAND HOTEL LUOSTOTUNTURI  
176 majoitusvaihtoehtoa

Hotellihuoneet kahdelle. Kaikki hotellihuoneet sijaitsevat hotellin päära-

kennuksessa. Kaksi erillistä vuodetta sekä levitettävä vuodesohva yhdel-

le. Osassa huoneita on parveke tai terassi. 

Perhehuoneet. Hotellin päärakennuksessa. Alhaalla huonetilassa sekä par-

vella kaksi vuodetta. 

Kelomajat 4–6 hengelle kävelymatkan päässä hotellilta, laskettelurinteestä 

ja laduista. Tilava tupa jossa kaksi sänkyä ja lisävuode kahdelle, isommis-

sa huoneistoissa 2 makuuhuonetta. Sauna, takka, tupakeittiö astioineen. 

Sviitti. Reilu oleskelutila, erillinen makuuhuone parisängyllä, sauna. Parvel-

la lisätilaa jopa neljälle majoittujalle.

 

Ametistisviitti ja Tunturisviitti. Korkeatasoiset, valoisat, saunalliset hotelli-

huoneistot. Osasta luontonäkymä tunturiin. 1–2 makuuhuonetta joissa kaksi 

vuodetta, olohuoneen sohvasta saa lisävuoteen kahdelle. Varusteltu keittiö.

 

Hotellin palvelut Hiihtokeskus Luosto-Ski • Ametistikylpylä • Hemmottelu-

hoidot • Kuntosali • 2 tilausravintolaa • 3 ravintolaa • Baari • Yökerho • Au-

ditorio • Laadukas ohjelmapalveluvalikoima • TYKY-ohjelmat • Smartum- 

sekä TYKY-liikunta- ja kulttuurisetelit käyvät hotellissa • Langaton Internet 

• Osassa huoneista parveke tai terassi • Hissi

kokoustilat 10–40 hlöä
auditorio 120 hlöä



16

Lapland Hotel Riekonlinna on tunnettu tasok-

kaana lomakohteena ja kansainvälisten koko-

usten pitopaikkana. Täältä Jäämerikin on enää 

päivämatkan päässä, vierestä löytyvät Urho 

Kekkosen kansallispuiston ja Lapin kultamai-

den polut sekä talviset aktiviteetit hiihdosta mut-

kamäkeen. 

Retkipäivän jälkeen lomalaisia hemmotellaan 

hotellin hyvinvointipalveluilla ja HealthEx-ter-

veysliikuntasalin lempeissä laitteissa. Meillä lo-

masi rakentuu juuri niin aktiiviseksi kuin haluat!

LAPIN KULTAMAILLA

LINNANSALIN HENGESSÄ

Lomaan kuuluu hyvä, puhtaista luonnonantimis-

ta huolella valmistettu ruoka. Lapin riistaherkut 

sekä Jäämeren eksoottiset antimet kansainväli-

sillä tuulahduksilla maustettuina tarjoillaan tyylil-

lä uudistuneen ravintola Linnansalin listalta. Yk-

sityistilaisuuksia varten on tarjolla myös kabinet-

ti Asehuone sekä hillityn tyylikäs Linnanvintti.

SAARISELKÄ
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Saariseläntie 13, 99830 Saariselkä
p. (016) 559 4455
riekonlinna@laplandhotels.com

LAPLAND HOTEL RIEKONLINNA  
232 majoitusvaihtoehtoa

Hotellihuoneet kahdelle. Kaksi erillistä sänkyä, osassa lisävuodemahdolli-

suus vuodesohvasta. Myös saunallisia kahden hengen huoneita sekä välio-

vellisia kombihuoneita. Uudistuneet superiorhuoneet, laadukas varustetaso.

Lomahuoneistot 43,5–58 m² kävelymatkan (n. 100 m) päässä hotellilta. 

Saunallisissa, hyvin varustelluissa huoneistossa 1–2 makuuhuonetta, jois-

sa kaksi erillistä vuodetta. Olohuoneeseen yhdistetty keittiö- ja ruokailuti-

la, sohvasta saa lisävuoteet kahdelle henkilölle.

Hotellin palvelut: Feelgood-hemmotteluhoidot • Health Excercise -kunto-

keskus • Kaikissa huoneissa parveke • Kaikki huoneet savuttomia • Lem-

mikkihuoneita • Langaton Internet • 2 ravintolaa • Aulabaari • 2 tilaussau-

naa • Business Centre • Auditorio • Suksien huoltohuone

ravintola 200 hlöä

baari 50 hlöä Ivalon 
lentokenttä 25 min

rinteisiin 1 km
laduille 50 m

Rovaniemen 
rautatieasema 3 h

kokoustilat 600 hlöä
auditorio 180 hlöä
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Lapland Hotel Sky Ounasvaara on taivaallinen 

paikka kulttuuria, kulinarismia ja lappilaista luon-

toa lomaltaan hakevalle. Hotellimme läheisyy-

destä löytyvät Ounasvaaran hiihtokeskuksen 

ja Santasport Lapin Urheiluopiston ensiluokkai-

set harrastusmahdollisuudet sekä tapahtumia 

tarjoava Lappi Areena. Koko Rovaniemen kau-

pungin tarjonta puolestaan on vain kolmen ki-

lometrin päässä hotellistamme.

KAUPUNKILOMALLA
TUNTURISSA

PARASTA PÖYTÄÄN

Lapland Hotel Sky Ounasvaara on jo vuosia 

kuulunut Suomen parhaimpiin ravintoloihin. Nä-

köalaravintolan maisemat, kansainväliset ma-

kuelämykset ja lähiruoasta loihditut lapinherkut 

kuuluvat loman huippuhetkiin – hitaasti nautis-

kellen. Aulabaarin takkatuli houkuttelee läm-

pöönsä ulkoilemasta palaavia. Kaupunkituntu-

rin tähtihetkiä!

ROVANIEMI
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Juhannuskalliontie, 96400 Rovaniemi
puhelin (016) 323 400
faksi (016) 318 789
skyhotel@laplandhotels.com

LAPLAND HOTEL SKY OUNASVAARA  
77 majoitusvaihtoehtoa

Hotellihuoneet 1–3 hengelle, suihku / kylpyamme tai sauna.

Junior Sviitti. Makuuhuone kahdelle sekä olohuoneessa vuodesohva kah-

delle, sauna. 

Lomahuoneistot 42–67 m² paritalossa kävelymatkan (n. 200 m) päässä ho-

tellilta. 1–2 makuuhuonetta, joissa kaksi erillistä vuodetta sekä makuuparvi. 

Sauna, takka ja takkapuut, tupakeittiö astioineen. 

Hotellin palvelut: Fine dining -ravintola • Aulabaari • Langaton Internet 

• Huoneissa lämminjuomavalikoima • Auditorio

näköalaravintola
250 hlöä

aulabaari 60 hlöä, 
kattoterassi

Rovaniemen 
lentokenttä 20 min

rinteisiin ja
laduille pihasta

Rovaniemen rauta-
tieasema 10 min

kokoustilat 10–50 hlöä
auditorio 110 hlöä
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Lapland Hotel Bear’s Lodge sijaitsee vain puo-

len tunnin ajomatkan päässä Rovaniemeltä. 

Pohtimolammen rannalla on tarjolla runsaasti 

aktiviteetteja sekä korkealaatuiset hotellipal-

velut omaa rauhaa ja kaunista luontoa rakas-

tavalle.

Majoitusvaihtoehdot yltävät hotellihuoneista lo-

mahuoneistoihin. Aamiaiset nautitaan tunnel-

OMASSA RAUHASSA

mallisessa hirsiravintolassa, ja tilausravintolat 

palvelevat ryhmiä tyylillä. 

Käynti ranta- tai savusaunassa ja pulahdus lam-

peen kuuluvat aitoon erämaahenkeen. Tarjolla 

on myös safareita niin moottorikelkoilla, poroil-

la, huskyilla kuin lumikengilläkin. Kesällä pati-

koidaan, pyöräillään, veneillään ja kalastetaan. 

ROVANIEMI
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Pohtimolammentie 383, 97220 Sinettä
p. (016) 5300 400
bearslodge@laplandhotels.com

LAPLAND HOTEL BEAR’S LODGE  
70 majoitusvaihtoehtoa

Hotellihuoneet kahdelle, lisävuodemahdollisuus.

Perhehuoneet. Kaksi erillistä sänkyä sekä kerrossänky ja vuodesohva.

Lomahuoneistot ja Superior-lomahuoneistot. Laadukkaasti varustelluissa 

paritalohuoneistossa makuuhuone kahdelle ja parvi kolmelle. Takka, mini-

keittiö, sauna, Superior-lomahuoneistoissa poreamme.

Hotellin palvelut: Kaksi ravintolaa • Aulabaari • Savusauna / rantasauna

• Valikoima kesä- ja talviaktiviteetteja • Ladulle suoraan pihasta • Väline-

vuokraus • Langaton Internet

ravintola 110 hlöä, à la 
carte -ravintola 70 hlöä

aulabaari Rovaniemen 
lentokenttä 35 min

laduille pihasta

Rovaniemen rauta-
tieasema 30 min

kokoustilat 20–100 hlöä
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Lapland Hotel Pallas on paikka, jolle voi hyvin-

kin menettää sydämensä. Upeat maisemat ja 

menneen maailman lumo saavat useimmat pa-

laamaan vuodesta toiseen!

Maamme ensimmäinen tunturihotelli on alunpe-

rin rakennettu vuonna 1938 ja avattu uudelleen 

sodan jälkeen vuonna 1948. 

NOSTALGIAA
KANSALLISMAISEMASSA

OLE KUIN KOTONASI

Kodikkaan hotellin viikko-ohjelma ottaa huomi-

oon vieraiden toiveet – siihen kuuluu niin las-

kettelua kuin lätynpaistoakin. Suosituimpia ak-

tiviteetteja ovat Pallaksen Pöllöjen vetämät hiih-

toretket. Illalla on mukava kokoontua yhteiseen 

oleskelutilaan tai istahtaa vaikkapa kirjastoon, 

joka kertoo tarinaa muille lukuelämyksiä jaetta-

vaksi jättäneistä vieraista. 

PALLAS
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Pallastunturintie 560, 99330 Pallastunturi
p. (016) 323 355
pallas@laplandhotels.com

LAPLAND HOTEL PALLAS  
63 majoitusvaihtoehtoa

Hotellihuoneet kahdelle, osassa huoneista lisävuodemahdollisuus.

Perhehuoneet, joissa makuuhuone ja olohuone, molemmissa vuoteet 

kahdelle.

Retkeilyhuoneet kahdelle, suihkuhuone käytävällä.

Hotellin palvelut:

Viikko-ohjelma • Hiihtokeskus Pallas • Hiihtokoulu Pallaksen Pöllöt • Väli-

nevuokraus • Hotellisaunat päivittäin • Langaton Internet • Ravintola • Baari

hirsiravintola 150 hlöä

baari 50 hlöä Kittilän 
lentokenttä 45 min

rinteisiin ja
laduille pihasta

Kolarin rautatie-
asema 1,5 h

kokoustilat 20 hlöä
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Lapland Hotel Kilpis tarjoaa seikkailijoille, vael-

tajille sekä talvi- ja kesäkalastajille täydellisen 

tukikohdan. Täältä löytyvät maamme korkeim-

mat huiput, eikä pitkä matka ole Norjan vuoris-

tomaisemiinkaan. Hotellimme sijaitsee kauniin 

Kilpisjärven rannalla, Saanan kainalossa. 

PARHAAT MAISEMAT

Paras tapa nauttia lapinherkkuja on katsella sa-

malla huikeita näkymiä Maisemakabinetistam-

me Kilpisjärven yli Norjan ja Ruotsin tuntureille. 

120-paikkaisen ruoka- ja tanssiravintolan lisäksi 

vieraita palvelevat aulabaari sekä pikkutunneil-

le avoin pubiravintola. 

HUIKEIMPIEN HUIPPUJEN
TUNTUMASSA

MOTORISTI, TERVETULOA!

Kesäisin Lapland Hotel Kilpis palvelee vaelta-

jien ja kalastajien lisäksi myös automatkalaisia 

ja motoristeja.

MOTORISTIYSTÄVÄLLISET PALVELUMME:

• Moottoripyörän pesupaikka, kuskille sauna ja 

  varusteille kuivauskaappi.

• Valmiit reittisuositukset Norjan parhaille

  näköalapaikoille, päiväretkien pituudet

  vaihtelevat 2–8 tuntiin. 

• Sääennustukset

• Pyörälle tallimajoitus, max 20 pyörää

• Vastaanotosta mm. öljyä ja ketjusprayta

• Samanhenkistä seuraa, grilli-iltoja hotellin

  ”Kalastajatorpalla” Kilpisjärven rannalla

KILPISJÄRVI
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Käsivarrentie 14206, 99490 Kilpisjärvi
p. (016) 323 300
kilpis@laplandhotels.com

LAPLAND HOTEL KILPIS  
64 majoitusvaihtoehtoa

Hotellihuoneet 1–2 hengelle, 2 hengen huoneessa lisävuodemahdolli-

suus. Sviitti. Kaunis näköala Kilpisjärvelle sekä Norjan ja Ruotsin tuntureille.

Lomahuoneistot 2–4 hengelle. Paritalohuoneistoissa hotellin pihapiirissä 

tai hotellin päärakennuksessa omalla sisäänkäynnillä. Varusteltu tupakeittiö.

Retkeilymajamajoitus: Perhehuoneet kolmelle hotellirakennuksessa, lisä-

vuodemahdollisuus. Suihkuhuone ja wc käytävällä.

Kahden hengen huoneet hotellirakennuksessa tai pihapiirissä. Suihkuhuo-

ne ja wc käytävällä. Yhteiskeittiö ja oleskelu-takkahuone.

Hotellin palvelut:

Rantasaunat • Ravintola • Baari • Langaton Internet • Viikko-ohjelma • Avan-

to järvenrannassa talvisin

 

ravintola 120 hlöä

aulabaari, maisema-
kabinetti, pub ja terassi

Enontekiö 2 h 
Kittilä 3 h

laduille pihasta

Kolari 3 h
Rovaniemi 5 h
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Lapland Hotel Olos on laadukkainta Lappia. 

Olostunturin juurelta eteesi aukeaa pala lumoa-

vinta luontoa Pallastuntureiden noustessa jylhi-

nä taivaanrannassa. Hotellimme lumoaa myös 

ainutlaatuisilla ja moderneilla majoitusvaihto-

ehdoilla, upealla  600 paikkaisella auditoriolla,  

tasokkailla kokouspalveluilla ja makuhermoja 

hivelevillä elämyksillä.

 

Olostunturi luo ainutlaatuiset puitteet niin ulkoi-

lua harrastaville kuin kisaurheilijoillekin.

MAKUNA AITOUS

Oloksen uusin bistromainen Takka –ravintola 

yhdistää vahvasti niin gastronomisen nautinnon 

kuin silmänruoankin, sillä sen suuret itään avau-

tuvat ikkunat luovat ainutlaatuisen tunnelman 

tuoden ruskan väriloiston ja hankien hohteen 

LAATUAJASTA NAUTISKELLEN

suoraan lautaselle.  Takka -ravintolan ja Lobby 

Barin välissä oleva suurikokoinen takka toimii 

hotellin lämpimänä sydämenä ja se kutsuukin 

istumaan iltaa hyvässä seurassa.

 

Polar Kodassa keskipäivän sinitaivas ja yön täh-

timeri vaihtavat sulavasti paikkaa suuren lasi-

katon ansiosta riippuen siitä tulitko nautiske-

lemaan vapaa-ajasta burgerien ja käristyksen 

ääreen mutkamäen välissä vai jammailemaan 

illalla artistien tahtiin.

 

Oloksen perinteinen Hirsiravintola tarjoilee tuh-

dit aamiaiset, lounaat ja päivälliset.  Olos Polar 

Centerin auditorio toimii muun ohella tasokkaa-

na elokuvasalina, jossa näytetään uusimpia elo-

kuvia myös 3D:nä.

OLOS



27

Takka-ravintola, Polar Kota 
ja hirsiravintola 450 hlöä

Kittilän 
lentokenttä 45 min

rinteisiin ja
laduille pihasta

Kolarin rautatie-
asema 1 h

kokoustilat 20–125 hlöä
auditorio 600 hlöä

Oloshotellintie 25, 99300 Muonio
p. (016) 536 111
olos@laplandhotels.com

LAPLAND HOTEL OLOS  
210 majoitusvaihtoehtoa

Hotellihuoneet kahdelle ja yhdelle. Hirsirakennuksessa sijaitsevissa ho-

tellihuoneissa on yksi tai kaksi erillistä sänkyä. Samassa rakennuksessa on 

Hirsiravintola ja uimahalli.

Tasokkaat hotellihuoneet kahdelle hotellin vastaanottorakennuksessa. 

Sauna, keittiö ja kaksi erillistä vuodetta sekä osassa huoneista vuodesoh-

va. Näköala Pallas- tai Olostunturiin. Hotellissa on hissi.

Luxury Suite. Korkeatasoiset sviitit rinteessä, näköala Pallas- tai Olostun-

turiin. Huoneessa kaksi sänkyä sekä levitettävä vuodesohva kahdelle. Va-

rusteltu keittiö, poreamme ja sauna. Hotellissa on hissi.

Huoneistot 31–54 m². Ekologisista materiaaleista rakennettu kaksikerrok-

sinen huoneistohotelli Polar Kota -ravintolan ja rinteiden välittömässä lä-

heisyydessä. Mini- tai tupakeittiö astioineen, sauna. Kaksi vuodetta tai yk-

si makuuhuone, jossa parivuode sekä alkovi, jossa kaksi vuodetta. Osas-

sa oma sisäänkäynti / parveke.

Lamellihirsiset lomahuoneistot,  1–3 makuuhuonetta, keittiö ja sauna. Kä-

velymatkan (100–400 m) päässä hotellilta. Makuuhuoneissa kaksi vuodet-

ta ja omat televisiot, kolmannessa makuuhuoneessa kerrossänky. Olohuo-

neessa lisävuodemahdollisuus kahdelle vuodesohvalla. 

Pyöröhirsiset lomahuoneistot,  1–2 makuuhuonetta ja parvi, tupakeittiö, 

sauna. Kävelymatkan (n. 200 m) päässä hotellilta. Makuuhuoneissa on vuo-

teet kahdelle, parvella kaksi patjaa.

Hotellin palvelut Ensilumen latu • Hiihtokeskus Olos • Hiihtokoulu Kellok-

haat • Kuntosali • Uima-allas • Laadukas ohjelmapalveluvalikoima • Heti  

valmiit kiukaat lähes kaikissa huoneissa • 3 ravintolaa • Lobby Bar •  

Elokuva- ja konserttisali • Langaton Internet • Auditorio ja kokoustilat •  

Hissi • Poreammeellinen tilaussauna 



28

Lapland Hotel Hetta on intohimoisimman pati-

koijan, hiihtäjän ja moottorikelkkailijan majapaik-

ka. Laajat patikkapolku- ja latuverkostot sekä 

merkityt moottorikelkkareitit vievät joka päivä 

uusiin maisemiin.  Täällä, Ounasjärven rannal-

la, Enontekiön kirkonkylässä, ollaan saamelai-

suuden kehdossa ja lyhyen ajomatkan päässä 

Kautokeinon norjalaiskylästä.

ALLASOSASTOLLA VIIHDYTÄÄN

Ulkona vietetyn päivän päätteeksi kelpaa ren-

toutua hotellimme viihtyisällä sauna- ja allas-

SAAMELAISUUDEN KEHDOSSA

osastolla ja nauttia maukas ateria ravintolasa-

lissa, jossa kattaukseen kuuluvat upeat näky-

mät lappilaiseen luontoon.

Lapland Hotel Hetta on oiva kohde myös ko-

koustamiseen: tarjolla on runsaasti tilaa ja erin-

omaiset palvelut isommillekin ryhmille.

HETTA
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Ounastie 281, 99400 Enontekiö
p. (016) 323 700
hetta@laplandhotels.com

LAPLAND HOTEL HETTA  
49 majoitusvaihtoehtoa

Hotellihuoneet kahdelle. Osassa näköala Ounasjärvelle.

Sviitti. Makuuhuoneessa parisänky, olohuoneen sohvasta lisävuode kah-

delle. Sauna.

Lomahuoneistot 2–6 hengelle, noin 30 m päässä hotellin päärakennuk-

sesta. Keittiö tai tupakeittiö astioineen.

Hotellin palvelut: Ravintola • Baari • Sauna- ja virkistysallasosasto • Langa-

ton Internet • Lemmikkihuoneita • Auditorio

ravintola 350 hlöä

aulabaari Enontekiö 10 min 
Kittilä 2 h

laduille pihasta
rinteisiin 300 m

Kolari 2 hkokoustilat 10–20 hlöä
auditorio 74 hlöä
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TUNTURISSA KOKOUS KULKEE

Lapland Hotels avaa oven myös upeisiin kokous-
maisemiin ja parhaisiin tiimiaktiviteetteihin. Lapin 
suurin elämystalo tarjoaa tasokkaan majoituksen, 
maistuvat tarjoilut, tarpeisiisi muuntautuvat koko-
ustilat ja sujuvat kokouspalvelut sekä takuulla mie-
leenpainuvan oheisohjelman ympäri vuoden. Valit-
se kohde, me hoidamme loput!

Lapland Hotel Riekonlinna ja Lapland Hotel Olos 
tarjoavat näyttävät puitteet suurillekin konferens-
seille – Riekonlinnassa on isännöity myös EU-koko-
uksia. Oloksen huippuluokan majoitusvaihtoehdois-
ta löytyy yksityisyyttäkin sitä haluaville. Oheisohjel-
mat ovat aina räätälöitävissä isommillekin ryhmille.

Kokous sujuu sutjakammin, kun mukana on reipas-
henkistä oheisohjelmaa. Vaihtoehtoja löytyy erilai-
sista safareista kulttuurinautintoihin esimerkiksi Ou-
nasvaaran kaupunkitunturimaisemissa Lapland Ho-
tel Sky Ounasvaarassa, Luoston laadukkaassa Ame-
tistikylpylässä Lapland Hotel Luostotunturissa tai 
Ylläksen hiihtoparatiisissa Lapland Hotel Äkäsho-
tellissa. Levillä uudistunut Lapland Hotel Sirkantäh-
ti tarjoaa viihtyisät puitteet pienimuotoiseen koko-
ukseen aivan ydinkeskustassa.
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KOKOUSKEIDAS POHTIMO-

LAMMELLA 

Lapland Hotel Bear’s Lodge 

Kun päätöksiä on tehtävä, miksei niitä 

tekisi viihtyisässä ympäristössä? Rova-

niemen läheisyydestä löytyy todellinen 

kokouskeidas, jossa on helppo keskit-

tyä rauhassa. Kattavalla kokouslaitteis-

tolla varustetut tilat on mitoitettu 8–120 

hengen ryhmille.

TÄÄLLÄ PÄÄTÖkSET SYNTYVÄT 

LUONNOLLISESTI 

Lapland Hotel Hetta 

Luonnonkauniin Ounasjärven rannalla, 

erämaa-alueiden laidalla sijaitsevassa 

Lapland Hotel Hetassa voit jatkaa ko-

kousohjelmaasi moottorikelkkasafarilla 

lähituntureille tai yli yön safareilla aina 

Jäämerelle saakka. Hyvät päätökset 

kruunataan saunaosastolla sekä lappi-

laisten herkkujen äärellä.

LUOSTO IRROTTAA ARJESTA

Lapland Hotel Luostotunturi 

Lapland Hotel Luostotunturilla on 

useita eri kokoisia ja tyylisiä kokousti-

loja, pienryhmätiloista aina 120 hengen 

auditorioon. Kokoustilat ovat muunnel-

tavissa ryhmällesi sopiviksi ja autamme 

järjestelyissä alusta loppuun. Tutustu 

myös tilausravintola Kuusirantaan.

PUITTEET HUIPPUTAPAAMISIIN

Lapland Hotel Olos 

Olos Polar Center on loistokas kokous- 

ja kongressikeskus, joka täyttää myös 

kansainvälisen vaatimustason. Polar 

Kodan alakerrassa on upea 800 

hengen auditorio ja kaksi ryhmätyöti-

laa, jotka tarjoavat rauhalliset ja tilavat 

puitteet isommallekin joukolle juhlaan 

tai kokoukseen. Useat oopperalaulajat 

ja musiikin ammattilaiset ovat myös kii-

telleet auditorion loistavaa akustiikkaa.

KOKOUS EUROOPAN LAELLA 

Lapland Hotel Riekonlinna 

Jokaisen pitäisi kokea kokous tai 

konferenssi Suomen pohjoisimmassa 

kokoushotellissa Saariselällä. Business 

Centre laitteistoineen ja tietoliiken-

neyhteyksineen on myös kaikkien 

hotelliasiakkaidemme käytettävissä. 

Riekonlinnassa hyöty ja hupi ovat siis 

hyvin tasapainossa.

VIETÄ VIRKISTÄVIÄ HETKIÄ LEVILLÄ 

Lapland Hotel Sirkantähti 

Rentouttavalla lomalla palvelutkin tuo-

daan eteesi kuin tarjottimella – aivan 

kuten tunturikeskuksen sydämessä 

sijaitsevassa uudistuneessa Lapland 

Hotel Sirkantähdessä. Tarjoamme 

tehokkaat puitteet tuloshakuiseen 

kokoustamiseen ja järjestämme työn 

vastapainoksi vaikkapa moottorikelk-

kasafarin Levin upeilla reiteillä.

MAISTUVIA PÄÄTÖKSIÄ

Lapland Hotel Sky Ounasvaara 

Pitkäkään asialista ei puuduta, kun 

tuot kokouksen Rovaniemelle Lapland 

Hotel Sky Ounasvaaralle, keitaalle 

keskellä Ounasvaaran lakea. Hemmot-

telunnälkäisten kokouspaketti sisältää 

poimintoja viereisen SantaSportin 

valikoimasta. Ja vauhtia kokoukseen 

antavat Ounasvaaran upeat puitteet. 

Kokousväen ruokailusta huolehtii Sky 

Ounasvaaran palkittu näköalaravintola.

KOKOUSPÄIVIEN PIRISTÄJÄ

Lapland Hotel Äkäshotelli 

Lapista löydät tilaa kokoustaa. Äkäsho-

tellin kokoustiloihin mahtuukin hiero-

maan hyviä päätöksiä isommallakin 

porukalla. Pelkkä työnteko tylsistyttää. 

Päätösten hieronnan ohessa piristystä 

kokouspäivään voit poimia Lapland 

Hotel Äkäshotellin Feelgood-keskuk-

sen hoitovalikoimasta tai Ylläksen 

ulkoilma-aktiviteeteista.
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LUOSTOLLA ON
• 7 rinnettä 
• 3 hissiä
• Pituudet 400–1500 m
• Korkeuserot 60–225 m
• Huollettuja hiihtolatuja 150 km
• Rinneravintola Ski-Knööli
• Tulistelukota Nunnukka

• Laduille ja rinteisiin
  suoraan Kelomajoilta
• Latuseurantajärjestelmä

LUOSTO
Luoston hiihtokeskuksessa lasketellaan leppoisasti seitse-

mällä rinteellä sekä puuterilla. Kaikki rinnetoiminnat keskit-

tyvät rinneravintola Ski-Knöölin läheisyyteen, joten stree-

tin ja lasten pulkkamäen tapahtumia voi seurata terassilta. 

Aurinkohissin ala-aseman tulistelukota Nunnukka on omi-

en eväiden nauttimispaikka.

KOKO PERHEELLE
Luosto sopii hyvin myös perheen pienimmille: perherin-

teessä laskettelun alkeet on turvallista oppia. Hiihdon har-

rastajille löytyy huollettuja hiihtolatuja 150 km, myös yhteys 

Luostolta Koparan kautta Pyhälle on avoinna. 

Majoitus: Lapland Hotel Luostotunturi välittömässä lähei-

syydessä.

YLLÄS
Suomen suurimman hiihtokeskuksen, Ylläksen, rinteiltä 

avautuu upeat näkymät muille Pallas-Ylläs kansallispuis-

ton jylhille tuntureille. 

Ylläs-Ski jakautuu neljään eri tasoisia haasteita tarjoavaan 

laskettelualueeseen: Varkaankuruun, Perherinteisiin, Etu-

rinteisiin sekä Aurinkokuruun joka yksistään käsittää 11 las-

kettelurinnettä. Hiihtäjille Ylläksen 330 kilometrin pituinen 

latuverkosto tarjoaa erinomaiset puitteet alkutalvesta lop-

pukevääseen. 

PITKÄÄN PÄIVÄÄN
Tasokas Y-1-palvelukeskus pitää sisällään useita ravintoloi-

ta, joiden vaihtoehdoista takuulla löytyvät niin taukoherkut 

kuin maittavat ateriatkin, sekä mm. kauden asut ja merkki-

varusteet esittelevän Ski Shopin.

Kuuden päivän ja sitä pidemmillä lipuilla sekä kausilipul-

la laskettelet yhden päivän ajan Oloksella tai Pallaksella.

Majoitus: Lapland Hotel Äkäshotelli, Lapland Hotel Ylläs-

kaltio, bussikuljetus.

YLLÄS

YLLÄKSELLÄ ON
• 63 rinnettä ja 28 hissiä
• 4 Snowpark-aluetta
• Laajat off-piste-alueet
• Pisimmät rinteet 3 km
• Suurin korkeusero 463 m
• Latuverkostoa 330 km
• Tuolihissi
• Rinneravintolat
• Y-1-palvelukeskus
• Ski Shop

• Hiitokoulu Joikhaajat
• Lasten Hiihtomaa 
• Pelihuone
• Fun Park
• Junior Park
• Ilmaiset rinneohjelmat
   vk 8–18
• Aluebussi

LUOSTO

YLLÄS ON SUURIN

LUOSTO ON RENTO



33

PALLAKSELLA ON
• 9 rinnettä, joista yksi valaistu
• Yhteispituus 12 km
• Suurin korkeusero 340 m
• Pisin rinne 2400 m
• 2 hissiä
• Hiihtokoulu Pallaksen Pöllöt
• Latuverkosto 250 km 

OLOS

PALLAS

PALLAS
Pallaksella hiihdetään, retkeillään ja lasketellaan upeassa 

kansallismaisemassa Suomen toiseksi vanhimman hiihto-

koulun ohjauksessa.  Pallaksen Pöllöjen hiihtokoulussa on 

yhdistetty maastohiihto, tunturiretket, laskettelu sekä hiih-

tokeskuksen ohjelmapalvelut. Asiakkaana pääset vaikutta-

maan viikko-ohjelman suunnitteluun.

KEVÄISILLE HANGILLE
Koneella kunnostettua latuverkostoa on noin 200 kilomet-

riä, josta osa kulkee kansallispuiston alueella. Suosittuja 

hiihtokohteita ovat Nammalkuru, Vuontispirtti,  Raattama,  

Jeris,  Olos ja Torassieppi sekä Hetta, jonne hiihtäminen 

on monelle kevään kohokohta. Hotellin tuntumasta löyty-

vät myös 3, 5 ja 10 kilometrin reitit. 

Olos/Pallas-lipulla laskettelet molemmissa tuntureissa. Kuu-

den päivän ja sitä pidemmillä lipuilla sekä kausilipulla las-

kettelet yhden päivän ajan Ylläksellä.

Majoitus: Lapland Hotel Pallas välittömässä läheisyydessä.

OLOKSELLA ON
• 10 hoidettua rinnettä
• 4 hissiä
• Pisin rinne 1400 m
• Korkeusero 210 m
• Hiihtokoulu Kellokhaat
• Lastenrinne, sompahissi
• Street (boxit + reilit)
• Latuverkostoa 250 km

• Valaistuja latuja 30 km
• Voiteluhalli

OLOS
Olos on hiihtäjän paratiisi, eivätkä laskettelijankaan asiat ole 

hullummin, sillä hoidettuja rinteitä löytyy 10 kappaletta. La-

tuverkostoa riittää 250 kilometriä Olostunturin, Särkijärven, 

Jerisjärven ja Muonion vaihtelevissa maastoissa.

PISIN HIIHTOKAUSI
Tykkilumiladut otetaan käyttöön ensimmäisten pakkasten 

tultua lokakuussa, pohjatut ensilumenladut heti lumisatei-

den alettua loka-marraskuussa. Lämpöladulla harjoittelet yl-

häällä puurajassa aina pienemmässä pakkasessa. 30 kilo-

metriä laduista on valaistu. Oloksen uutuus on puurajassa 

kulkeva 8 kilometrin maisemalatu. Hiihtokoulumme opas-

taa myös murtomaahiihdossa!

Olos/Pallas-lipulla laskettelet molemmissa tuntureissa. Kuu-

den päivän ja sitä pidemmillä lipuilla sekä kausilipulla las-

kettelet yhden päivän ajan Ylläksellä.

Majoitus: Lapland Hotel Olos välittömässä läheisyydessä.

PALLAS ON PERINTEIKKÄIN

OLOS ON LUKSUSTA
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NORJA
NORWAY

RUOTSI
SWEDEN

SUOMI
FINLAND

VENÄJÄ
RUSSIALapland Hotel Kilpis

Lapland Hotel Hetta

Lapland Hotel Olos

Lapland Hotel Riekonlinna

Lapland Hotel Pallas

Lapland Hotel Sirkantähti
Lapland Hotel Ylläskaltio

Lapland Hotel Saaga
Lapland Hotel Äkäshotelli

Lapland Hotel Luostotunturi

Lapland Hotel Bear’s Lodge
Lapland Hotel Sky Ounasvaara
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Myyntipalvelu +358 (0)16 3232
Ryhmävaraukset +358 (0)16 3200 200

AVAA OVI LOMAKAUPPAAN
LaplandHotels.com


