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HUHTIKUUN VIIKKO-OHJELMA 2014     
 
Orkesteritanssit alkavat torstaina 3.4. 
Rauni Partasen luontoillat alkavat maanantaina 7.4. 

 

         

Lauantai 

 Kello 21.00. sekahakutanssit ravintolassa.  

 Lauantaina suksien vuokraus vastaanotosta. 

 Ei suksien voitelu- tai opaspalveluja 
 

Sunnuntai 

 Infotilaisuus hotellin asiakkaille klo 10.00. Tunturiopas kertoo alueesta ja 
viikko-ohjelmasta.  

 Aamupäivällä opastettu hiihtoretki lähituntureille. Retki on hotellin 
asukkaille maksuton. 

 Kello 19.30 voiteluopastus ja neuvontaa varusteista hotellin kokeneiden 
oppaiden johdolla.  

 Illalla n. klo 20.30 lähtö ”hämärähommiin” tunturiin.  
Öinen kelkkaretki tunturiin. Kaikkiin ilmansuuntiin avautuvaa yötaivasta 
ja revontulia voi ihmetellä täydessä hiljaisuudessa valosaasteen 
ulottumattomissa. Retkellä nautitaan lämmin yöjuoma tarinoiden 
saattelemana. Retken hinta 40€/hlö sis. rekikyydin, yöjuoman, varusteet ja 
vakuutuksen. 
Ilmoittautuminen tälle retkelle sunnuntaina klo.17 mennessä 
vastaanottoon. 
 

Maanantai 

 Kello 9.00. Lossujärvi-Meeko tunturihiihtoretki.  
Hiihtäjät viedään moottorikelkalla Lossujärvelle, missä siirrytään suksille 
ja hiihdellään pohjustettua latua Meekonlaaksoon, joka on Suomen 
suurtuntureiden ydinaluetta. Meekon tuvalla hiihtovaatteet vaihdetaan 
lämpimiin kelkkavarusteisiin ja kahvistelun jälkeen lähdetään 
paluumatkalle moottorikelkalla. Hinta 80 €/hlö, sis. kahvit, rekikyydin, 
kelkkavarusteet ja vakuutuksen. 
Jos sääolosuhteet estävät Lossujärvi- Meeko retken niin retki 
suuntautuu muualle lähituntureille. 

 Kello 19.30 Luontoilta hotellin pubissa amanuenssi Rauni Partasen 
johdolla. 

 
Tiistai 

 Aamupäivällä opastettu hiihtoretki lähituntureille. Retki on hotellin 
asukkaille maksuton. 

 Kello 10.00. suosittu Haltitunturin valloitus.   
Kilpisjärveltä Haltille matkataan moottorikelkalla läpi Suomen uljaimpien 
tunturimaisemien. Rajapyykillä 303B on kuuluisa Haltin kirja, johon 
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tunturin valloittajat kirjoittavat nimensä ja järjestysnumeronsa. Hinta 80 
€/hlö reessä istuen tai itse ajaen 215€/kelkka (= 1-2 hlöä) sis. varusteet, 
vakuutuksen, nokipannukahvit ja Haltin valloittajan kunniakirjan.  

 Kello 19.30-20.30 käsityöilta museoaulassa. 
 

Keskiviikkoisin 

 Aamupäivällä opastettu hiihtoretki lähituntureille. Retki on hotellin 
asukkaille maksuton. 

 Kello 9 lähtee kyyti Tromssaan, ”Pohjolan Pariisiin”. Loistava tilaisuus 
ihailla värikästä vanhaa kaupunkia, tehdä ostoksia, tutustua pohjoisen 
alueen elämään ja eläimistöön tiedemuseo Polariassa tai vierailla 
Tromssan kansanmuseossa. Hinta 65 € / hlö sis. kuljetuksen TAI hinta 
70 € / hlö sis. kuljetuksen ja pääsylipun kansanmuseoon. Paluu n. klo 18. 
Ilmoittautuminen etukäteen edellisenä iltana, minimi 6 hlöä. Lisätiedot 
puh. 0400 138 262 Elli-Maria. 

 Verkkokalastus/pilkkiretki. Rekikyydillä Kilpisjärven ympäristön 
kirkasvetisille ja kalaisille järville, joista hyvällä onnella saa pilkkimällä 
mm. punakylkistä rautua ja täplikästä taimenta. Verkoilla pyydetään siikaa 
ja rautua. Retken hinta 50€/hlö sisältäen rekikyydin, varusteet sekä 
kuuman juoman. 

 Klo. 19.30. pelataan bingoa. Palkintoja luvassa. 
 
 

Torstaisin 

 Kello 10 moottorikelkka/hiihtoretki Kuonjarjohkalle. Moottorikelkan 
kyydissä Kuonjarille, hiihtäen alas Kilpisjärvelle. Tämä retki on pysynyt 
keväthiihtäjien suosikkina jo vuosikymmenen, mutta nyt on tarjolla 
toinenkin vaihtoehto: paluumatkan voi potkutella Haltin kelkkareittiä 
pitkin Eslan leveäjalaksisella, tunturioloihin sopivalla potkukelkalla. 
Potkukelkkailu on hauskaa ja leppoisaa. Jos väsymys iskee kesken matkan, 
ei huolta, sillä lepotuoli kulkee mukana. Retken hinta 45€/hlö sis. 
nokipannukahvit, kelkkavarusteet, oppaan palvelut ja vakuutuksen. 
Potkukelkan vuokraus 5 euros. Säävaraus. 
Jos sääolosuhteet estävät Kuonjarin retken niin retki suuntautuu 
muualle lähituntureille. 

 Kello 19.30 tietovisailu. Vastaa kiperiin Kilpisjärveä koskeviin 
kysymyksiin. Voittajat palkitaan. 

 Päivällisellä perinteistä lohikeittoa ja poronkäristystä. 

 Kello 21.00 sekahakutanssit ravintolassa.  
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Perjantaisin 

 Aamupäivällä opastettu hiihtoretki lähituntureille. Retki on hotellin 
asukkaille maksuton. 

 Aamupäivällä retki porojen pariin. Norjan ja Suomen rajan tuntumassa 
järven rannalla on pieni Galggojärven kylä. Kyläläiset ovat poronhoitajia 
ja tyypillisiä pohjoiskalotin asukkaita, sillä he puhuvat sujuvasti suomea, 
norjaa ja saamea. Galggojärvellä päästään lähikosketukseen porojen 
kanssa. Retken aikana aitauksessa olevat porot ruokitaan, ja retkeläisille 
tarjotaan kahvit tai muuta lämmintä juotavaa.  
Kesto noin neljä tuntia. Hinta 69 eur/hlö. 

 Ravintolassa Retroilta. Halukkaille tarjolla retromenu. Klo.19.30  
retroillaan katselemalla vanhoja filmejä ja diakuvia. 

 Kello 21 sekahakutanssit ravintolassa.  
 
Hotellin baari avoinna su-to klo 22-01.30, pe-la 02.30 (03.30) saakka. 
Tervetuloa viihtymään! 
 

 Retkille ilmoittautuminen viimeistään edellisenä iltana hotellin 
vastaanottoon • Safareille minimi  
osanottajamäärä 6 hlöä • Säävaraus •  Kaikki muutokset ovat 
mahdollisia  

 Lapland Hotel Kilpis puh (016) 323 300 • kilpis@laplandhotels.com 
• www.laplandhotels.com 

 
Välinehinnasto: 

 

 Maastohiihtovälineet                                   vrk viikko 

 Sukset, monot, sauvat                                            15 €  60 € 

 Sukset                                                                    10 €   30 € 

 Sauvat                                                                    10 €   30 € 

 Monot                                                                    10 €   30 € 

 Kävelysauvat                                                            5 €   20 € 

 Lumikengät                                                            20 €   60 € 
 
Tapahtumat : 

 Legendaariset Vain 2 kalaa -pilkkikisat käydään joka kevät 
Kilpisjärven upeissa maisemissa. Tule sieki 3.-4.5.2014. 

Käyntikohteet : 

 Kolmen valtakunnan rajapyykki hiihtäen tai kelkalla  

 Kilpisjärven mahtavat tunturit ja maisemat lumikenkäillen  

 Jäämeri ja upeat Norjan vuoristomaisemat sen rannalla, mahdollisuus 
nähdä pyöriäisiä ja lahtivalaita, matka 50km Kilpisjärveltä 

 Luontotalo, joka esittelee Mallan luonnonpuiston, Saana- tunturin ja 
Käsivarren erämaa-alueen erikoispiirteitä sekä palvelee alueen 
retkeilijöitä. 

 


