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LAPLAND HOTEL SIRKANTÄHDEN 
VIIKKO-OHJELMA 

 
4.9. – 25.9.2015 

 
Lapland Hotel Sirkantähden syksyn viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, 
uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista. Lähtö ohjelmiin 
Lapland Hotel Sirkantähden vastaanotosta, jonne ohjelmat myös päättyvät. 
Palvelukielet ovat suomi ja englanti. Osa ohjelmista voi olla omatoimisia. Lapset (7 
- 14 v) osallistuvat retkille puoleen hintaan. Viikko-ohjelmalla on säävaraus. Teethän 
varauksen vastaanottoon edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä, samalla voit tilata 
mukaan retkieväät. 
 

MAANANTAI 
 
PÄIVÄN KUULUMISET JA PARHAAT VINKIT 
Klo 10.00-10.30       
Tilaisuus on maksuton. 
Lomamestari kertoo tulevista retkistä, varaa samalla myös paikkasi 
ohjelmiin. Lomamestarilta voit tietenkin myös kysäistä parhaat vinkit 
päivän retkille sekä tietoja alueen tapahtumista. ’  
 
 
KYLÄKIERROS LEVIN KESKUSTASSA  
KLO 10.30 - 12.30 
Tutustumme kävellen Levin keskustaan lomamestarin opastuksella. Reitin 
varrella kuulemme kylän tarinoita ja tutustumme mm. Marian Kappeliin. 
Kappelin kellotapulissa on hotellimme lahjoittama ‘lastenkello’, jota voi 
soittaa käsin.. 
Ryhmäkoko: max 20 hlöä, vaikeusaste: helppo 
Hinta: 8 € / hlö 

 
      
NÄKÖALA-AJELU ETURINTEEN PÄÄLLE 
KLO 12.30 - 15.00 
Maisemia katselemaan eturinteen päälle Gondolihissillä, yläasemalta 
aukeaa huikeat näköalat tunturilappiin. Mahdollisuus myös tutustua 
kongressikeskus Summittiin ja Samilandiin (erilliset pääsymaksut). 
Hinta: Gondolilipun hinta 
Omatoiminen retki 
 
 
 

TIISTAI  
 
PÄIVÄN KUULUMISET JA PARHAAT VINKIT 
KLO 10.00-10.30 
Tilaisuus on maksuton 
Lomamestari kertoo tulevista retkistä, varaa samalla myös paikkasi 
ohjelmiin. Lomamestarilta voit tietenkin myös kysäistä parhaat vinkit 
päivän retkille sekä tietoja alueen tapahtumista. 
 
 
SAUVAKÄVELYYN TUTUSTUMINEN  
KLO 10.30 - 12.00 
Lomamestarin opastuksella pääset tutustumaan sauvakävelyn saloihin. 
Käymme läpi sauvakävelyn tekniikkaa ja teemme lyhyen lenkin Levin 
vaihtelevassa maastossa, reitin pituus n. 2 km.  
Ryhmäkoko: max 20 hlöä, vaikeusaste: helppo 
Hinta 8 € / hlö, sis. kävelysauvat 
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TUNTURIJÄRVEN KIERROS 
KLO 12.30 - 15.00 
Lomamestarin ohjaamalla sauvakävelyretkellä Immeljärven ympäri pääset 
nauttimaan upeista tunturimaisemista. Samalla saat kuulla mielenkiintoisia 
tarinoita, joita Immeljärvi kätkee syvyyksiinsä. Reitti kulkee vaihtelevassa 
maastossa ja sen pituus on n. 6 km. Retken aikana pysähdymme 
nauttimaan omia matkaeväitä. 
Ryhmäkoko: max 20 hlöä, vaikeusaste: helppo 
Hinta: 13 € / hlö, sis. kävelysauvat 

 

 
 
KESKIVIIKKO 
 
PÄIVÄN KUULUMISET JA PARHAAT VINKIT 
KLO 10.00-10.30 
Tilaisuus on maksuton. 
Lomamestari kertoo tulevista retkistä, varaa samalla myös paikkasi 
ohjelmiin. Lomamestarilta voit tietenkin myös kysäistä parhaat vinkit 
päivän lenkille tai muille päivän omatoimiretkille sekä tietoja alueen 
tapahtumista. 
 
 
LEVITUNTURIN HUIPUTUS  
KLO 10.30 - 14.30 
Lomamestarin opastuksella lähdetään sauvakävellen näköalasiltaa pitkin 
kohti Gondolialuetta. Ylös tunturiin noustaan Gondolilla, josta matka jatkuu 
Lammaskurun ja eturinteen kautta takaisin alas tunturikylään. Vaelluksen 
pituus on n. 8 km, matkan aikana pysähdymme nauttimaan omia eväitä.  
Ryhmäkoko: max. 15 hlöä, vaikeusaste: keskivaikea 
Hinta: 20 € / hlö, sis. gondolilipun, kävelysauvat 

 
 
 
 

TORSTAI 
 

PÄIVÄN KUULUMISET JA PARHAAT VINKIT 
KLO 10.00-10.30 
Tilaisuus on maksuton. 
Lomamestari kertoo tulevista retkistä, varaa samalla myös paikkasi 
ohjelmiin. Lomamestarilta voit tietenkin myös kysäistä parhaat vinkit 
päivän lenkille tai muille päivän omatoimiretkille sekä tietoja alueen 
tapahtumista. 
 

 
TEHOLIIKUNTAA SAUVAKÄVELLEN 
KLO 10.30 - 12.30 
Lomamestarin opastuksella lähdetään tehokkaalle sauvakävelylenkille. 
Alkuverryttelyn ja tekniikkaharjoitteen jälkeen kuljemme reipasta vauhtia 
parkkipohjaisia latu-uraa pitkin Levin vaihtelevassa maastossa. Syke 
nousee oman kunnon mukaan 50 – 70 %:iin maksimisykkeestä. Kunnon 
venyttely aamupäivän päätteeksi kruunaa vaelluksen. 
Ryhmäkoko: max 15 hlöä, vaikeusaste: keskivaikea 
Hinta: 10 € / hlö, sis. kävelysauvat 
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TARINATUOKIO TÄHTIKODASSA 
KLO 15.00 - 16.00 
Tähtikodassa avotulen äärellä Lomamestari kertoo tarinoita Lapin 
mystiikasta, shamaaneista ja vanhasta kulttuurista 
Ryhmäkoko: max 25 hlöä 
Hinta 10 € / hlö (sis. kuuman juoman) 

 

 
 
PERJANTAI 
 
PÄIVÄN KUULUMISET JA PARHAAT VINKIT 
KLO 10.00-10.30 
Tilaisuus on maksuton. 
Lomamestari kertoo tulevista retkistä, varaa samalla myös paikkasi 
ohjelmiin. Lomamestarilta voit tietenkin myös kysäistä parhaat vinkit 
päivän lenkille tai muille päivän omatoimiretkille sekä tietoja alueen 
tapahtumista. 
 
 
TUNTURIVAELLUS KÄTKÄTUNTURILLE  
KLO 9.00 - 14.00 
Kätkätunturi on luonnontilassa oleva tunturi, joka sijaitsee Levitunturin 
vieressä. Kiipeämme vaihtelevassa maastossa ylös tunturin huipulle. 
Tunturin laelta aukeaa upeat maisemat naapurituntureihin ja Immeljärvelle. 
Ennen paluumatkaa takaisin tunturikylään pysähdymme nauttimaan omia 
eväitä.  
Ryhmäkoko: 4 – 15 hlö, vaikeusaste: keskivaikea 
Hinta: 23 € / hlö (sis. kävelysauvat) 
 
 

LAPINKASTE TÄHTIKODASSA 
KLO 15.00 - 16.30 
Ruskaloman kohokohta on perinteinen Lapinkaste. Tähtikodassa avotulen 
äärellä Lomamestari kertoo tarinoita Lapin mystiikasta, shamaaneista ja 
vanhasta kulttuurista, ohjelmassa myös joiku- ja rumpumusiikkia.  
Ryhmäkoko: max 20 hlöä 
Hinta 10 € / hlö (sis. kuuman juoman) 

 
 
 
Pidätämme oikeuden ohjelmien ja hintojen muutoksiin. 
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MUUTA TEKEMISTÄ TUNTURISSA 
 
 
MARIAN KAPPELI 
Jo vuonna 1945 Sirkan kylän seurankuntapiiri järjesti keräyksen oman kyläkappelin 
tai rukoushuoneen rakentamiseksi. Viimein vuonna 1998 avattiin Sirkan kylään 
Marian kappeli. Kappelin alttariristi on hankittu noilla alkuperäisillä vuoden 1945 
keräysvaroilla. Kappelin kellotapulissa on hotellimme lahjoittama ‘lastenkello’, jota 
voi soittaa käsin. Kappeli on avoinna joka päivä 11-15.  
 
 
KESÄKELKKARATA JA LEVI EXPRESS GONDOLIHISSI 
Gondolihissillä pääset nopeasti ja vaivattomasti eturinteen päälle, jossa sijaitsee 
myös kongressi- ja näyttelykeskus Levi Summit. 
 
 
LEVI GOLF 
18-reikäinen kenttä upeissa tunturimaisemissa  
 
 
LEVI SUMMIT 
Kongressi- ja näyttelykeskus eturinteen päällä. Keskuksessa myös 3D-
elokuvateatteri. 
 
 
SAMILAND 
Samiland, joka sijaitsee Levi Summitissa, pitää sisällään sisänäyttelyn (500m2) ja 
ulkonäyttelyalueen(10 000m2), jossa esitellään Euroopan Unionin ainoan 
alkuperäiskansan, saamelaisten, historiaa ja nykypäivää 
 
 
REIDAR SÄRESTÖNIEMEN MUSEO 
Särestössä voit tutustua Reidar Särestöniemen synnyinkotiin, ateljeehen ja 
galleriaan. Museon yhteydessä on kahvila. Avoinna ti-la klo 11-18. Matkaa 
Särestöniemeen n. 50km suuntaansa. 
 
 
HOTELLIMME VASTAANOTOSTA 
saat lisätietoja alueen palveluista ja tutustumiskohteista, muun muassa mm. 
Seikkailupuistosta, Bike Parkista, Frisbeegolfista, Minigolfista ja Huskypuistosta... 
Vastaanotossa saatavilla myös lautapelejä peli-iltoja varten sekä mm. 
kävelysauvoja ja retkireppuja ynnä retkieväitä.  
 
 
Lisäksi yhteistyökumppaneitamme ovat mm.: 
 
LEVI WELLNESS CLUB  
Levi Wellness Clubilla pääset myös kuntosalille ja voit varata personal trainerin 
opastamaan kuntoilun saloihin.  
www.leviwellnessclub.fi  
 
 
FYSIPOINT LEVI-KITTILÄ 
Hierontaa, urheiluhierontaa, fysioterapiaa, vyöhyketerapiaa, urheiluteippausta, 
kinesioteippausta, FootBalance -pohjalliset… 
www.fysipoint.fi  
 
 
LAPIN SAAGA  
Saagan Islanninhevostalli järjestää Levin upeissa tunturimaisemissa kaikille 
ratsastukseen hurahtaneille ratsastusretkiä ja –vaelluksia.  
www.lapinsaaga.fi  
 
 
WOOD JEWEL  
Matkamuistot, lahjat, puukot, puutuotteet yms. Levin keskustan myymälästä 

http://www.leviwellnessclub.fi/
http://www.fysipoint.fi/
http://www.lapinsaaga.fi/

