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Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 
11.1. – 15.4.2016 

Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, 
uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista! Lähtö ohjelmiin 
Lapland Hotel Sirkantähdestä, jonne ohjelmat myös päättyvät. Palvelukielet ovat 
suomi ja englanti. Lapset (7 – 14 v) osallistuvat retkille puoleen hintaan. Teethän 
varaukset vastaanottoon edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä. Huomioithan, 
että osa ohjelmista on omatoimisia ja osaan ohjelmista voi tarvita vuokravälineet, 
joista erillismaksu. Vastaanotosta voit tilata mukaan retkieväät.  
Oikeudet muutoksiin pidätetään.  
  

Maanantai 
 
 
Päivän kuulumiset ja parhaat vinkit 
Klo 08.30-09.30 
Lomamestari kertoo tulevista retkistä, varaa samalla myös paikkasi ohjelmiin. 
Lomamestarilta voit tietenkin myös kysäistä parhaat vinkit hiihtolenkille tai muille 
päivän omatoimiretkille sekä tietoja alueen tapahtumista. 
Tilaisuus on maksuton 
 
Vierailu Huskykoiratilalle / Lapin Safarit 
Klo 12.00-14.00 
Matkaamme bussilla huskykoiratilalle, jossa vauhdikas koiravaljakkoajelu vie 
keskelle lumisia Lapin maisemia. Valjakkoajelun jälkeen kuulemme vielä tarinoita 
huskykoirista ja nautimme kuumat mehut. Paluu bussilla Safariklubille. 
Retki sopii myös perheen pienimmille.  
Hinta 106 € / henkilö (78 € / lapset), maksetaan Lapin Safareiden Safariklubille 
 
Lomamestarin kisailut Tähtikodalla 
Klo 14.30-16.00 
Talvisessa moniottelussa, reilun pelin hengessä, lajeina mm. tandemhiihto, 
korikävely, naulanlyönti tai suopunginheitto. Näissä lajeissa tarvitaan hurttia 
huumoria, älyn väläystä sekä hyvää joukkuehenkeä. 
Kisojen jälkeen nautimme kodassa kuumaa mehua ja paistetaan makkaraa 
Hinta: 18 € / aikuinen, 9 € / lapsi, sis. kilpailuvälineet, kuuman mehun sekä 
tietenkin pienen palkinnon   
 
Perhepäivällinen ravintolassa.  
Koko perheen päivällinen tarjolla ravintolassa klo 18-20.  
Lapsille oma pääruoka sekä yllätysjälkiruoka.  
Hinta 27 € / aikuinen,  13,50 € / lapsi  (4-14 v.)  
 

Tiistai 
 
 
Päivän kuulumiset ja parhaat vinkit 
Klo 08.30-09.30 
Lomamestari kertoo tulevista retkistä, varaa samalla myös paikkasi ohjelmiin. 
Lomamestarilta voit tietenkin myös kysäistä parhaat vinkit hiihtolenkille tai muille 
päivän omatoimiretkille sekä tietoja alueen tapahtumista. 
Tilaisuus on maksuton. 
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Sauvakävelyyn tutustuminen ja kyläkierros 
Klo 10.00-12.00 
Lomamestarin opastuksella pääset tutustumaan sauvakävelyn saloihin. Käymme 
läpi sauvakävelyn tekniikkaa ja teemme Levin kyläkierroksen, reitin pituus n. 2 
km. 
Retki sopii myös perheen pienimmille (alaikäraja 7v).  
Ryhmäkoko: max 20 hlöä, vaikeusaste: helppo 
Hinta 10 € / henkilö, sis. kävelysauvat. 
 
Lumikenkäretki luonnossa / Lapin Safarit 
Klo 14.00-16.00               

Vaihda kävelytyyliäsi: kokeile lumikenkiä! (Tätä retkeä suosittelemme yli 12-
vuotiaille). Lähde mukaan lumikenkäretkelle talviseen maisemaan. 
Vaihdettuamme lumikengät jalkaan ja sauvat käteen suuntaamme matkamme 
Levin ympäristöön. Matkan varrella opas kertoo lappilaisesta elämästä ja 
ihmisistä.  Retken aikana nautimme virkistävää juomaa ennen paluuta 
Safariklubille.  
Hinta  63€ / henkilö, maksetaan Lapin Safareiden Safariklubille 
 
Perhepäivällinen ravintolassa.  
Koko perheen päivällinen tarjolla ravintolassa klo 18-20.  
Lapsille oma pääruoka sekä yllätysjälkiruoka.  
Hinta 27 € / aikuinen,  13,50 € / lapsi  (4-14 v.) 
 

Keskiviikko 

 
Päivän kuulumiset ja parhaat vinkit 
Klo 08.30-09.30 
Lomamestari kertoo tulevista retkistä, varaa samalla myös paikkasi ohjelmiin. 
Lomamestarilta voit tietenkin myös kysäistä parhaat vinkit hiihtolenkille tai muille 
päivän omatoimiretkille sekä tietoja alueen tapahtumista. 
Tilaisuus on maksuton. 
 
Retki Lumikylään / Lapin Safarit 
Klo 10.00-13.00 
Lähde kanssamme matkalle lumen ja jään valtakuntaan. 
Saavuttuamme Lumikylään –Lainio Snow Villageen sinut vastaanottaa suuri 
lumesta tehty iglu, joka pitää sisällään kauniisti sisustettuja huoneita, jääbaarin ja 
lumiravintolan. Oppaamme esittelee sinulla kylän, joka on kokonaan tehty 
lumesta ja kertoo sinulle miten se on rakennettu.  
Ennen paluukyytiä Leville sinulla on mahdollisuus ihastella ja kierrellä 
lumikylässä. Huomaathan että talvivaatetus ei kuulu hintaan, joten pukeuduthan 
lämpimästi. 
Kesto kuljetuksineen 3 tuntia 
Hinta 55 € / aikuinen ja 49 € / lapsi, maksetaan Lapin safareiden Safariklubille 
 
Potkukelkalla kyläkierrokselle 
Klo 14.00-15.30 
Potkukelkkaretki Könkääntien kautta Kätkän hirsimökkialueelle. Matkan varrella 
Lomamestari antaa vinkkejä potkukelkkailuun sekä kertoo Sirkan kylästä ja 
elämästä Lapissa. Retken jälkeen nautimme Sirkantähdessä kuumat juomat 
(kahvi / tee / kaakao) 
Hinta: 16 € / aikuinen, 8 € / lapsi sis. potkukelkan vuokran ja kahvin / kaakaon 
 
Perhepäivällinen ravintolassa.  
Koko perheen päivällinen tarjolla ravintolassa klo 18-20.  
Lapsille oma pääruoka sekä yllätysjälkiruoka.  
Hinta 27 € / aikuinen.  13,50 € / lapsi  (4-14 v.) 
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Torstai 
 
 
Päivän kuulumiset ja parhaat vinkit 
Klo 08.30-09.30 
Lomamestari kertoo tulevista retkistä, varaa samalla myös paikkasi ohjelmiin. 
Lomamestarilta voit tietenkin myös kysäistä parhaat vinkit hiihtolenkille tai muille 
päivän omatoimiretkille sekä tietoja alueen tapahtumista. 
Tilaisuus on maksuton. 
 
Maastohiihtoretki 
Klo 10-12.00 
Lomamestarin vetämän alkuverryttelyn jälkeen suunnataan talviseen metsään. 
Pääsemme nauttimaan upeista maisemista ja hyvällä tuurilla saatamme kohdata 
poroja, metsäkanalintuja tai jäniksiä. Retken puolivälissä mahdollisuus nauttia 
omia eväitä. Hiihtoretki sopii kaikille jotka hallitsevat maastohiihdon perusteet, 
myös perheen  
pienemmille (alaikäraja 7v). Omat välineet tai tarvittaessa vuokravälineet 
(erillismaksu). 
Ryhmäkoko: max 10 hlöä 
Hinta: 20 € / aikuinen, 10 € / lapsi 
 
Lomamestarin kisailut Tähtikodalla 
Klo 14.00-15.30 
Talvisessa moniottelussa, reilun pelin hengessä, lajeina mm. tandemhiihto, 
korikävely, naulanlyönti tai suopunginheitto. Näissä lajeissa tarvitaan hurttia 
huumoria, älyn väläystä sekä hyvää joukkuehenkeä. 
Kisojen jälkeen nautimme kodassa kuumaa mehua ja paistetaan makkaraa 
Hinta: 18 € / aikuinen, 9 € / lapsi, sis. kilpailuvälineet, kuuman mehun sekä 
tietenkin pienen palkinnon   
 
Perhepäivällinen ravintolassa.  
Koko perheen päivällinen tarjolla ravintolassa klo 18-20.  
Lapsille oma pääruoka sekä yllätysjälkiruoka.  
Hinta 27 € / aikuinen,  13,50 € / lapsi  (4-14 v.) 
 
 

Perjantai 
 
 
Päivän kuulumiset ja parhaat vinkit 
Klo 08.30-09.30 
Lomamestari kertoo tulevista retkistä, varaa samalla myös paikkasi ohjelmiin. 
Lomamestarilta voit tietenkin myös kysäistä parhaat vinkit hiihtolenkille tai muille 
päivän omatoimiretkille sekä tietoja alueen tapahtumista. 
Tilaisuus on maksuton. 
 
Pilkkiretki Immeljärvelle 
Klo 10.00-12.30 
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 henkilöä 
Hinta: 27 € / aikuinen, 13,50 € / lapsi sis. pilkkiluvat ja –välineet, juoman ja pullan 
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Lomamestarin kisailut Tähtikodalla 
Klo 14.30-16.00 
Talvisessa moniottelussa, reilun pelin hengessä, lajeina mm. tandemhiihto, 
korikävely, naulanlyönti tai suopunginheitto. Näissä lajeissa tarvitaan hurttia 
huumoria, älyn väläystä sekä hyvää joukkuehenkeä. 
Kisojen jälkeen nautimme kodassa kuumaa mehua ja paistetaan makkaraa 
Hinta: 18 € / aikuinen, 9 € / lapsi, sis. kilpailuvälineet, kuuman mehun sekä 
tietenkin pienen palkinnon   
 
Perhepäivällinen ravintolassa.  
Koko perheen päivällinen tarjolla ravintolassa klo 18-20.  
Lapsille oma pääruoka sekä yllätysjälkiruoka.  
Hinta 27 € / aikuinen,  13,50 € / lapsi  (4-14 v.) 
 
 

Lauantai 
 
 
Päivän kuulumiset ja parhaat vinkit 
Klo 08.30-09.30 
Lomamestari kertoo tulevista retkistä, varaa samalla myös paikkasi ohjelmiin. 
Lomamestarilta voit tietenkin myös kysäistä parhaat vinkit hiihtolenkille tai muille 
päivän omatoimiretkille sekä tietoja alueen tapahtumista. 
Tilaisuus on maksuton. 
 
Lumikenkäretki luonnossa / Lapin Safarit 
Klo 14.00-16.00               

Vaihda kävelytyyliäsi: kokeile lumikenkiä! (Tätä retkeä suosittelemme yli 12-
vuotiaille). Lähde mukaan lumikenkäretkelle talviseen maisemaan. 
Vaihdettuamme lumikengät jalkaan ja sauvat käteen suuntaamme matkamme 
Levin ympäristöön. Matkan varrella opas kertoo lappilaisesta elämästä ja 
ihmisistä.  Retken aikana nautimme virkistävää juomaa ennen paluuta 
Safariclubille.  

Hinta  63€ / henkilö maksetaan Lapin Safareiden Safariklubille 

 

 

Lisää ohjelmatarjontaa mm. 
 
Lapin safareiden viikko-ohjelma 1.12.2015-15.4.2016 
  www.lapinsafarit.com 
 
Levin alueen viikko-ohjelma 1.1.-30.4.2016 
  www.levi.fi 
 
Levin hiihtokoulun viikko-ohjelma koko kauden 
  www.levi.fi 
 

 
 
 
 
 



 

 Levintie 1630, 99130 Sirkka, p. (016) 323 500, sirkantahti@laplandhotels.com 

Suosittelemamme käyntikohteet alueella: 

 
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.  
 
 
Lasten Levi 
Eturinteen kupeessa pienten ikioma alue, pulkkamäki ja muut päiväaktiviteetit 
takaavat mukavan ulkoilupäivän. Iloista puuhaa luvassa myös Leevilandiassa 
Etelärinteillä. Lastenhoitopalveluita tarjoavat Tenavatokka ja Muksutupa.  
 
 
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 11-18. Matkaa 
Särestöniemeen n. 50km suuntaansa. 
 
 
Levi Wellness Club     
Levi Wellness Club on liikuntaklubi, joka tarjoaa energisiä ryhmäliikuntatunteja, 
toiminnallisen harjoittelun kuntosalin sekä personal trainerin palvelut. 
Liikkumaan pääset kertamaksulla, sarjakorteilla tai muutaman päivän 
treenipasseilla   
Lisätietoja osoitteesta www.leviwellnessclub.fi 
 
 
Levi Bowling     
8 –ratainen hohtokeilahalli tarjoaa keilan lisäksi muuta viihdettä, kuten biljardia ja  
konsolipelejä. Screeneiltä ja isoilta tv-ruuduilta seuraat lisäksi ajankohtaiset 
urheilutapahtumat. 
Levi Bowlingissa voit järjestää myös vaikkapa lastenkutsuja. 
Lisätietoja www.levibowling.fi 
 
 
Hotellimme vastaanotosta saat lisätietoja alueen palveluista ja 
tutustumiskohteista. Vastaanotossa saatavilla myös lautapelejä peli-iltoja varten 
sekä mm. pulkkia, potkureita sekä kävelysauvoja. 
 
 

http://www.leviwellnessclub.fi/
http://www.levibowling.fi/

