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OHJELMAVAIHTOEHTOJA RYHMILLE LEVILLÄ  
 
Lapland Hotel Sirkantähden lomamestarin opastuksella, ympäri vuoden. 
Retkillä nautitaan luonnon rauhasta, ulkoilusta, kauniista maisemista, 
yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista. Lähtö ohjelmiin Lapland Hotel 
Sirkantähden vastaanotosta tai sopimuksen mukaan muualta. Palvelukielet 
ovat suomi ja englanti.  

 
 
OPASTETTU LEVIN KIERROS  
Lähtö ryhmän bussilla Lapland Hotel Sirkantähdestä Levin keskustan ja 
Koutamaan kautta kohti Levitunturin huippua. Huipulta avautuu hyvällä 
ilmalla huikea näkymä lähituntureille. Vierailemme gondolialueella, jossa 
järjestetään vuosittain pujottelun Maailman Cup -kisat. Kierrämme Levin 
ympärystietä pitkin tunturin ja pääsemme näkemään hulppeita 
mökkialueita. Käymme Utsuvaaran huipulla, josta on mahtavat näköalat 
erämaa-alueelle ja Suurikuusikon kultakaivokselle. Levi Golf & Country 
clubin alueen ja Rakkavaaraan kautta palaamme Levikeskukseen Lapland 
Hotel Sirkantähteen.  
Kesto: n. 2 tuntia, saatavuus ympäri vuoden 
Ryhmä koko: 5 – 50 henkilöä (max. yksi linja-auto)  
Varustus: pukeutuminen sään mukaan  
Hinta: 50,00 € / ryhmä 

 
 
OPASTETTU KIERROS PALLAKSELLE JA PÖNTSÖÖN GALLERIA 
RAEKALLIOON  
Lähdemme ryhmän bussilla Lapland Hotel Sirkantähdestä kohti 
Pallastunturia. Pallaksella tutustumme luontokeskukseen ja teemme 
lyhyen patikkaretken tunturiin. Vaelluksen jälkeen matkamme suuntautuu 
kohti Pöntsön kylää. Pöntössä vierailemme taiteilija Reijo Raekallion 
Galleriassa, jossa tutustumme taiteilijan myyntinäyttelyyn. Kahvistelun 
lomassa Reijo kertoo taiteestaan ja elämästään Pöntsön kylässä. 
Matkamme päättyy Leville Lapland Hotel Sirkantähteen.  
Kesto: n. 4 tuntia, saatavuus ympäri vuoden 
Ryhmä koko: 5 – 50 henkilöä (max. yksi linja-auto)  
Varustus pukeutuminen sään mukaan, hyvät jalkineet  
Hinta 100,00 € / ryhmä  

+ sisäänpääsy + kahvit Galleria Raekalliossa (hinnat sopimuksen mukaan)  
 
  
OPASTETTU KIERROS REIDAR SÄRESTÖNIEMEN MUSEOON  
Lähdemme ryhmän bussilla Lapland Hotel Sirkantähdestä kohti Kaukosen 
kylää, jossa vierailemme taiteilija Reidar Särestöniemen Galleriassa. 
Särestöniemessä tutustumme taiteilijan kotitaloon, ateljeehen ja 
taidenäyttelyyn galleriassa. Paluumatkalla mahdollisuus pysähtyä Kittilän 
kirkonkylällä ostoksille tai tutustua Kittilän kirkkoon (sovittava etukäteen). 
Matkamme päättyy Leville Lapland Hotel Sirkantähteen. 
Kesto: n. 4 tuntia, saatavuus ympäri vuoden  
Ryhmä koko: 5 – 50 henkilöä (max. yksi linja-auto)  
Varustus: pukeutuminen sään mukaan, hyvät jalkineet  
Hinta: 100,00 € / ryhmä 

+ sisäänpääsy + kahvit Särestöniemen museossa (hinnat sopimuksen 
mukaan) 
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TUNTURIJÄRVEN KIERROS LEVILLÄ  
Lähdemme vaellukselle Lapland Hotel Sirkantähdestä kohti Immeljärveä. 
Tätä kansallismaisemaksikin mainittua kaunista järveä syleilee kaksi 
mahtavaa silhuettia; Levi- ja Kätkätunturit. Vaellusreittimme kulkee 
helppokulkuisessa maastossa. Retkellä vierailemme entisaikojen vanhalla 
Seitapaikalla, Lomamestari kertoo Seidasta ja sen merkityksestä Lapin 
ihmisten elämässä.  
Lomamestarimme on kansainvälisen sauvakävelyliiton kouluttama ohjaaja 
(INWA).  
Kesto n. 3 tuntia, vaelluksen pituus n. 6 km, saatavuus kesä/ruska-ajalla  
Vaativuus helppo, sopii aloittelijoille  
Ryhmä koko: 5-50 henkilöä (max. yksi linja-auto) 
Varustus: pukeutuminen sään mukaan, hyvät jalkineet ja juomaa mukaan.  
Hinta: 75,00 € / ryhmä (kävelysauvat sis. retken hintaan)  

 
 
SAUVAKÄVELY HELPOSSA MAASTOSSA  
Lomamestarin opastuksella tutustutaan helpossa maastossa sauvakävelyn 
saloihin. Liikkeelle lähdetään Lapland Hotel Sirkantähdestä, käymme läpi 
sauvakävelyn tekniikat ja verryttelemme hyvin ennen matkaan lähtöä. 
Retkemme suuntautuu helppokulkuista parkkipohjaista latu-uraa pitkin 
kohti Levin golfkenttää. Golfkentän ravintola Draivilla nautimme kahvit 
nisujen kera. Paluumatka Lapland Hotel Sirkantähteen voidaan tehdä joko 
ryhmän bussilla tai Lomamestarin opastuksella sauvakävellen.  
Lomamestarimme on kansainvälisen sauvakävelyliiton kouluttama ohjaaja 
(INWA).  
Kesto: n. 3 tuntia, matkan pituus on n. 6 km / 12 km, saatavuus 
kesä/ruska-ajalla 
Vaativuus: helppo, sopii aloittelijoille  
Ryhmä koko: min. 10 henkilöä  
Varustus: pukeutuminen sään mukaan, hyvät jalkineet ja juomaa mukaan  
Hinta: 10,00 € / henkilö, kävelysauvat ja pullakahvit sis. hintaan  

 
 
TARINATUOKIO TÄHTIKODASSA  
Lomamestarin tarinatuokio Lapland Hotel Sirkantähden Tähtikodassa. 
Suuret shamaanit ovat jättäneet omat jälkensä ja tarinansa Kittilän alueen 
historiaan, Lomamestarimme kertoo niistä ja entisajan elämästä Lapissa.  
Kesto: n. 2 tuntia, saatavuus ympäri vuoden  
Ryhmä koko: max 25 henkilöä, yli 25 hengen ryhmät sopimuksen mukaan 
Varustus: sään mukainen ulkoiluvaatetus  
Hinta: 70,00 € / ryhmä, sisältäen nokipannukahvit tai kuuman mehun  
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GONDOLILLA LEVITUNTURIN ESTEETTÖMYYSPOLULLE  
Lähtö Lapland Hotel Sirkantähdestä ryhmän bussilla kohti gondolialuetta. 
Lomamestarin opastuksella noustaan Gondoleihin ja matka kohti tunturin 
huippua alkaa. Tunturin päällä sijaitsee Huippupolku, joka alkaa hissin 
yläasemalta. Polku on vajaan kilometrin mittainen, 
esteettömyysvaatimukset täyttävä maisemanihailupolku. Polulla on kuusi 
lepopaikkaa ja yksi tulistelupaikka. Lomamestari kertoo retken aikana 
polun teeman mukaan tarinoita taivaallisista luontoilmiöistä. Lisämaksusta 
retkeen on mahdollista yhdistää myös makkaranpaistoa nuotiolla. Paluu 
tunturista Gondolihissillä. 
Voidaan toteuttaa myös kävellen gondolialueelle ja takaisin (ilman 
bussia).  
Kesto: n. 2 tuntia,m saatavuus kesä/ruska-ajalla 
Vaativuus: helppo, sopii aloittelijoille ja liikuntarajoitteisille.  
Ryhmä koko: min 10 henkilöä  
Varustus sään mukainen ulkoiluvaatetus, hyvät jalkineet ja juomaa 
mukaan. 
Hinta: 10 € / hlö, sisältää kävelysauvat sekä gondolilipun  

 

 
 

MUUTA KOKEMISTA LÄHIALUEILLA 
 

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 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 12-18. 
Matkaa Särestöniemeen n. 50km suuntaansa.  
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LEVI GOLF  
18-reikäinen kenttä upeissa tunturimaisemissa 

 
 

LEVI ACTIVITY PARK 
Gondoli 2000- hissin ympäristössä. Koko perheen alue täynnä toimintaa. 

 
* SEIKKAILUPUISTO 

Levin Seikkailupuistossa kiipeilet lappilaisessa mäntymetsässä puihin 
kiinnitettyjä elementtejä pitkin. Kiipeilyssä käytetään puisia rappusia, 

siltoja, verkkoja ja tunneleita. Seikkailupuistossa on eri korkeudella 
kulkevia ratoja. Seikkailupuiston turvallisuudesta vastaavat Suomen 

kiipeilyliiton kouluttamat toiminnanohjaajat. 
 

* BIKE PARK  
Bike Park Levi koostuu useista alamäki- ja freeride-radoista, jotka alkavat 

aivan tunturin huipulta. Pyöräkuljetus hoituu kätevästi Gondoli2000-
hissin kyydissä. 

 
* FRISBEEGOLF 

Fribaaminen Levin 9-väyläisellä frisbeegolfradalla on hauskaa. Rata 
kuuluu C1-luokkaan eli se on aloittelijaystävällinen koko perheen rata. Voit 

fribata vaikka yöttömässä yössä, sillä rata on vapaasti käytössä ympäri 
vuorokauden. 

 
* MINIGOLF 

Levillä minigolfia pelataan 18-väyläisellä radalla. Väylät ovat 
aloittelijaystävällisiä ja pelivälineet voit vuokrata kätevästi gondolialueen 

vuokraamosta. 
 

* GONDOLI 2000 
Suomen ensimmäinen gondolihissi ajelee kesällä leppoista vauhtia 

tunturin huipulle ja takaisin. Näköalat Tunturi-Lappiin ovat vaikuttavat ja 
aukeavat laajemmin tunturin laella kiertävän Huippupolun varrella. 
Soveltuu myös pyörätuolilla tai lastenrattaiden kanssa kulkeville. 

 
 

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

http://www.levi.fi/fi/levi-parks/activity-park/gondoli2000-nakoalahissi.html
http://www.levi.fi/fi/levi-parks/activity-park/gondoli2000-nakoalahissi.html
http://www.levi.fi/fi/levi-parks/activity-park/vuokraamo.html
http://www.levi.fi/fi/levi-parks/activity-park/vuokraamo.html
http://www.levi.fi/fi/elamykset/kesaiset-elamykset/patikointi-ja-retkeily/luontopolut-levitunturissa.html

