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Koko perheen viikko-ohjelma 
Lapland Hotel Riekonlinna  

17.2.2014-9.3.2014 

 
Lomamestarimme kutsuu sinut mukaan viikko-ohjelmamme mukaisille retkille. 

Ilmoittautua voit viimeistään edellisiltana klo 18.00 mennessä hotellin vastaanottoon. 
Samalla voit tilata ennakkoon retkille mukaan myös eväspaketin (ruisleipä, hedelmä, 

mehutetra ja suklaapatukka) hintaan 8,50€ / hlö. Lomamestari on tavattavissa 
hotellilla maanantaista perjantaihin klo 10-11. 

 
 

MAANANTAI 
 
KOKO PERHEEN REKIRETKI  
Klo 13 - 14.30 

Lähdemme moottorikelkan vetämällä rekikyydillä kohti avaria tunturimaisemia. 
Matkan varrella pysähdymme avotulille ja nautimme nokipannukahvit. 
Tarvittavat varusteet käymme hakemassa Lapin Safareiden toimistolta. 
Hinta 165 € / 2 aikuista ja 2 lasta (alle 14 v). 
 

 
NUORTEN DISCOTEQUE RAVINTOLA VINTISSÄ 
Klo 19 – 20.30 

Lasten ja nuorten oma limudisko Vintissä. 

 
 
 

TIISTAI 
 
LUMIKENKÄRETKI UK– KANSALLISPUISTOON KOKO PERHEELLE 
Klo 13 – 14   

Umpihanki kutsuu. Menemme lumikenkäillen UK- kansallispuiston upeisiin maisemiin. 
Retken aikana juomme kuumat mehut ja nautimme luonnon hiljaisuudesta. Reitti sopii 
mainiosti myös lapsille. Aivan perheen pienimmät kulkevat mainiosti mukana 
vanhempien selässä rinkassa. 
122,50 € / 2 aikuista ja 2 lasta (alle 14v). Hinta sisältää lumikengät. 

 
 

KESKIVIIKKO 
 
POTKUKELKALLA KYLÄKIERROKSELLE KOKO PERHEEN VOIMIN  
Klo 12.00 – 14.00 

Potkukelkkaretki kylälle. Matkan varrella Lomamestari antaa vinkkejä 
potkukelkkailuun sekä kertoo Saariselän kylästä ja elämästä Lapissa. Retken 
päätyttyä nautitaan Takkabaarissa kahvit tai kaakaot. 
Hinta: 10 € / aikuinen, 5 € / lapsi (7-14 v.) sis. potkukelkan vuokran ja kahvin / 
kaakaon. 
 
  
 
KOKO PERHEEN PELI-ILTA TAKKABAARISSA 
Klo 20 alkaen 

Tule kisaamaan tietovisailun merkeissä hotellimme takkabaariin. 
Kilpailussa tietenkin parhaat palkitaan. Vain osallistumalla voit voittaa. 
Ohjelma on maksuton. 



 

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

TORSTAI 
 
SUKSIEN VOITELUKOULU ENNEN HIIHTORETKEÄ 
Klo 09.00 – 10.00 

Lomamestari opastaa sinut luiston ja pidon salaisuuksiin. 
Hinta 20 € / henkilö, Lapset 7-14 v 10 € / henkilö. 
Hinta sisältää opastuksen, voiteet ja välineet. 
 
 
KOKO PERHEEN HIIHTORETKI LUONNON RAUHAAN 
Klo 10.00 - 12.00 

Lähdetäänpä porukalla hiihtoretkelle perinteisellä tyylillä. Leppoisa reittimme kulkee 
Urho Kekkosen Kansallispuiston kautta Piispanojalle, jossa nautimme eväät ja 
lomamestarimme kertoo tarinoita Lapin luonnosta. Jos meillä on hitunen onnea 
saatamme nähdä jopa poroja, metsäkanalintuja, jäniksiä ja oravia.  
Voit hiihtää omilla suksillasi tai lainata meiltä sivakat.  
Hinta 29 € / henkilö. Lapset 7-14 v 14,50 € / henkilö . 
Sisältää eväät ja tarvittaessa hiihtovälineet. 
 
 

LASTEN MOOTTORIKELKKAKOULU JA LÄTTYKESTIT KODASSA 
Klo 13.45 – 16.00 

Lasten moottorikelkkakoulu ja letunpaistoa kodassa. Lomamestarin kanssa 
opetellaan minikelkalla ajamisen alkeita. Välillä voit käydä paistelemassa kodassa 
lettuja ja nauttia makoisan välipalan hillon ja kuuman mehun kera. 
Minimoottorikelkkakoulu sopii parhaiten 4-12 vuotiaille lapsille. Lettu ja hillo aivan 
kaikille!  
Hinta: 10,00 €/ henkilö 
 

 

PERJANTAI 
 
NUORTEN DISCOTEQUE RAVINTOLA VINTISSÄ 
Klo 19 – 20.30 

Lasten ja nuorten oma limudisko Vintissä. 
 

 

LAUANTAI  
 
KOKO PERHEEN RAVINTOLAILTA 

Tänään pääset maistamaan kuningasrapua. Hinta on laskettu sinua varten 35€ / 
annos. Henkilökuntamme auttaa sinua valitsemaan ravulle sopivat ruokajuomat. 
Herkutteluhetken voit päättää nautiskelemalla lasillisen vaikkapa lakka- tai 
mustikkalikööriä kahvin kanssa. 
Lapsille oma menu ja yllätysjälkiruoka. 
Lasten menu 8 € / henkilö.  
Voit itse valita sinulle sopivan kellonajan ruokailulle. 
Pöytävaraus ennakkoon joko vastaanottoon tai ravintolaan. 
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SUNNUNTAI 
 
OMATOIMINEN RETKIPÄIVÄ 

Tee omatoiminen retki vaikkapa Inariin katsastamaan Saamelaismuseo Siidaa. 
Jos et halua lähteä sinne asti, tutustu Saariselällä vaikkapa Siula talossa olevaan 
Jäämeri-näyttelyyn. 
 
Voit myös vuokrata sukset tai lumikengät ja lähteä itseksesi luontoon rauhoittumaan.  
Kysy lisää hotellimme vastaanotosta. 
 
Lautapelejä löytyy Lapland Hotel Riekonlinnan baarista! 

 
Pyydä vastaanotosta lautapeli lainaksi ja rentoudu hyvin ystävien kanssa perinteisten 
pelien äärellä. Aulabaarista voit tilata peliin passelia juotavaa ja naposteltavaa.  

 
 
     Oikeudet muutoksiin pidätetään. 


