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Koko perheen viikko-ohjelma  
Lapland Hotel Sirkantähti   

17.2.2014-9.3.2014 

 
Teethän varaukset ennen Lapin Lomaasi verkkokaupastamme, Lapin lomasi aikana 

hotellin vastaanottoon tai Lomamestarille edelliseen päivään klo 16 mennessä 
 

MAANANTAI 
 
POTKUKELKALLA KYLÄKIERROKSELLE KOKO PERHEEN VOIMIN  
Klo 12.00 – 14.00 

Potkukelkkaretki kylälle. Matkan varrella Lomamestari antaa vinkkejä potkukelkkailuun 
sekä kertoo Sirkan kylästä ja elämästä Lapissa. Retken päätyttyä nautitaan 
Sirkantähdessä kahvit tai kaakaot. 
Hinta: 20 € / aikuinen, 10 € / lapsi (7-14 v.) sis. potkukelkan vuokran ja kahvin / kaakaon 
 
LASTEN PELI-ILTA 
Klo 16.00 – 18.00 

Luvassa ohjattuja sisäleikkejä ja -pelejä lapsille. Luvassa muun muassa aarteen etsintää 
sekä lautapelejä. Aarteen etsintä tapahtuu osittain hotellin piha-alueella. Otathan mukaan 
ulkovaatteet. Ilmoittautumiset Lomamestarille edellisenä päivänä klo 16 mennessä. 
Kokoontuminen hotellin vastaanottoon. 
Tämä ohjelma on maksuton. 

PERHEBUFFET RAVINTOLASSA 
Klo 17 – 20  

Peli-illan jälkeen onkin jo kova nälkä.  
Koko perheen buffet tarjolla ravintolassa klo 17-20. Tarjolla on Aitojen makujen buffet. 
Lapsille oma buffet sekä yllätysjälkiruoka.  
Hinta 27 € / aikuinen.  13,50 € / lapsi  (4-14 v.)  
 

TIISTAI 
 
KOKO PERHEEN LUMIKENKÄREISSU 
Lumikenkäilystäkö uusi harrastuksesi? 
Klo 10.00 – 12.00 

Lomamestari perehdyttää sinut lumikenkäilyn saloihin. Rauhallisessa talvimetsässä 
nautimme kauniista maisemista ja hyvällä tuurilla saatamme kohdata poroja, 
metsäkanalintuja tai jäniksiä. Retki sopii myös perheen pienemmille (alaikäraja 7v).   
Ryhmäkoko: max 20 hlöä, suuremmat ryhmät sopimuksen mukaan 
Hinta 20 € / aikuinen, 10 € / lapsi (7-14 v), sis. lumikengät ja sauvat 
 
LOMAMESTARIN VENKOILUT TÄHTIKODALLA 
Klo 14.00 – 16.00 

Talvisessa moniottelussa lajeina esim. tandemhiihto, korikävely, alppicurling, naulanlyönti 
tai suopungin heitto. Näissä lajeissa tarvitaan hurttia huumoria, älyn väläystä sekä hyvää 
joukkuehenkeä! Kisojen jälkeen nautimme kodassa maittavat nokipannukahvit, lapsille 
tarjolla mehua. 
Ryhmäkoko: min. 6 hlöä 
Hinta: 20 € / aikuinen, 10 € / lapsi (7-14 v.) sis. kilpailuvälineet, pienen palkinnon ja 
nokipannukahvit. 
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KESKIVIIKKO 

 
OPASTETTU RINNEKIERROS 
Klo 10.00 – 13.00  
Ohjelma on tarkoitettu laskijoille, jotka osaavat laskea erilaisissa 
rinneolosuhteissa. Retki tehdään Lapland Hotel Sirkantähden Lomamestarin 
johdolla. Osallistujilla tulee olla omat lasketteluvälineet ja hissilippu. 
Ryhmäkoko: max 15 hlöä 
Hinta: 16,00 € / aikuinen, 8,00 € / lapsi (7-14 v.) 
 

LASTEN PELI-ILTA 
Klo 16.00 – 18.00 

Luvassa ohjattuja sisäleikkejä ja -pelejä lapsille. Luvassa muun muassa aarteen etsintää 
sekä lautapelejä. Aarteen etsintä tapahtuu osittain hotellin piha-alueella. Otathan mukaan 
ulkovaatteet. Ilmoittautumiset Lomamestarille edellisenä päivänä klo 16 mennessä. 
Kokoontuminen hotellin vastaanottoon. 
Tämä ohjelma on maksuton. 

PERHEBUFFET RAVINTOLASSA 
Klo 18 – 21  

Peli-illan jälkeen onkin jo kova nälkä.  
Koko perheen buffet tarjolla ravintolassa klo 18-21. Tarjolla on Aitojen makujen buffet. 
Lapsille oma buffet sekä yllätysjälkiruoka.  
Hinta 27 € / aikuinen.  13,50 / lapsi  (4-14 v.)  

 

TORSTAI 
 
KOKO PERHEEN MAASTOHIIHTORETKI 
Klo 10.00 – 14.00 

Lomamestarin vetämän alkuverryttelyn jälkeen suunnataan talviseen metsään. Pääsemme 
nauttimaan upeista maisemista ja hyvällä tuurilla saatamme kohdata poroja, 
metsäkanalintuja tai jäniksiä. Retken puolivälissä pidämme evästauon. Hiihtoretki sopii 
kaikille jotka hallitsevat maastohiihdon perusteet, myös perheen  
pienemmille (alaikäraja 7v). 
Hinta: 20 € / aikuinen, 10 € / lapsi (7-14 v.) 
Eväspaketti 7,50 €, muistathan tilata Lomamestarilta edellisenä päivänä klo 16 mennessä. 

 
 
LUMIKENKÄREISSU KOKO PERHEELLE 
Lumikenkäilystäkö uusi harrastuksesi? 
Klo 14.30 – 16.00 

Lomamestari perehdyttää sinut lumikenkäilyn saloihin. Rauhallisessa talvimetsässä 
nautimme kauniista maisemista ja hyvällä tuurilla saatamme kohdata poroja, 
metsäkanalintuja tai jäniksiä. Retki sopii myös perheen pienemmille (alaikäraja 7v).   
Hinta 20 € / aikuinen, 10 € / lapsi (7-14 v.) sis. lumikengät ja sauvat 
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PERJANTAI 

LUMIKENKÄRETKI LEVITUNTURILLE 
Klo 9.30 – 12.00 

Levi Express- gondoli kyyditsee ryhmän Koutalaen huipulle, josta suuntaamme 
alkuverryttelyn jälkeen upeisiin tunturimaisemiin. Lomamestari neuvoo lumikenkien 
kiinnityksessä ja lumikenkäilyn tekniikassa. Kirkkaana päivänä reitiltä näkee useita 
lähituntureita. Loppumatka kuljetaan kumpuilevassa maastossa metsän siimeksessä. Sopii 
myös perheen pienemmille (alaikäraja 7v). 

Ryhmäkoko: max 20 hlöä 
Hinta: 25 € / aikuinen, 12,50 € / lapsi (7-14 v.) sis. lumikengät, sauvat ja 
gondolilipun 
Huom! Säävaraus: Gondolin ollessa suljettuna esim. kovan tuulen takia retki 
suuntautuu alemmas tunturiin.   

 
PILKKIRETKI IMMELJÄRVELLE 
Nyt koko perhe pilkille. 
Klo 13.00 – 16.00 

Lomamestari ohjaa ryhmän kävellen lähellä sijaitsevalle kalaisalle Immeljärvelle. Hän 
opastaa pilkkimisen saloihin ja neuvoo syöttien laitoissa. Jokainen pääsee vuorollaan 
kairaamaan pilkkiavannon. Pilkkimisen lomassa nautitaan kuumaa mehua ja pientä 
purtavaa. Sopii myös perheen pienemmille (alaikäraja 7v). 
Ryhmäkoko: max 10 hlöä 
Hinta: 25 € / aikuinen, 12,50 € / lapsi (7-14 v.) sis. pilkkiluvat ja –välineet, kuuman mehun 
ja pullan 
 
 
 
LAPIN KASTE TÄHTIKODASSA 
Klo 20.00 – 21.00 

Loman kohokohta on perinteinen Lapinkaste! Kodassa avotulen äärellä Lomamestari 
kertoo tarinoita Lapin mystiikasta, shamaaneista ja vanhasta kulttuurista, ohjelmassa myös 
joiku- ja rumpumusiikkia.   
Ryhmäkoko max 20 hlöä 
Hinta 20,00 € / aikuinen, 10,00 € / lapsi (7-14 v.) 

 

 

LAUANTAI 
 
PERHEBUFFET RAVINTOLASSA 
Klo 18 - 21  

Tarjolla on Aitojen makujen buffet. Lapsille oma buffet sekä yllätysjälkiruoka.  
Hinta 27 € / aikuinen.  13,50 / lapsi  (4-14 v.)  

 

SUNNUNTAI 
 
PERHEBUFFET RAVINTOLASSA 
Klo 18 - 21.  

Tarjolla on Aitojen makujen buffet. Lapsille oma buffet sekä yllätysjälkiruoka.  
Hinta 27 € / aikuinen.  13,50 / lapsi  (4-14 v.)  

 


