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Elämykset asuvat meillä
Lapland Hotels on Lapin suurin hotelliketju. 
Valikoimaamme kuuluu 11 hotellia yhdeksässä 
persoonallisessa kohteessa. Lähes jokaisessa 
kohteessamme voit valita hotellihuoneen 
lisäksi viihtyisän lomahuoneiston tai mökki-
majoituksen. Vahvuutemme on vaihtoehdoissa, 
löydät meiltä itsellesi sopivan – liikutpa sitten 
vapaa-ajan tai työn merkeissä.
 Lomakohteemme sijaitsevat keskellä kau-
neinta Lappia. Jokainen paikka on omalei-
mainen – loma on täysin erilainen arktisessa 
kaupunkimaisemassa, vilkkaassa tunturikyläs-
sä tai erämaan rauhassa.
 Ravintolamaailmamme pitää sisällään 
tunnustettuja Lappi à la carte -ravintoloita, 

tunnelmallisia hirsiravintoloita, maistuvaa 
ruokaa tarjoavia perheravintoloita sekä tasok-
kaita tilauspalveluita. Käytämme lappilaisia 
toimittajia ja pohjoisia raaka-aineita.
 Järjestämme myös värikästä oheisohjelmaa 
– esimerkiksi ulkoilmaharrastuksia omatoi-
misesta liikkumisesta ohjattuihin safareihin, 
erilaisia hemmottelu- ja hyvinvointihoitoja, 
sisäliikuntamahdollisuuksia sekä tietysti 
iltaohjelmaa.
 Hyödynnä myös Lapin Safareiden ja Europ-
carin palveluita – saat ne saman katon alta.
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Etsitkö loman sykettä – tule Leville
Levin maine on kiirinyt kauas. Yhtenä syynä siihen on epäilemättä yli 200 miljoonaa televisionkatselijaa keräävä 
alppihiihdon pujottelun maailmancup-kilpailu! Vilkkaassa tunturikylässä riittää sykettä vuoden ympäri. Keski-
eurooppalainen alppikylän tunnelma liittyy seuraasi viimeistään Levin Torilla ja ravintoloissa. Rauhallisempaan 
tunnelmaan sopii vaikkapa Lapin taivaalla tanssivat revontulet.

Lapland Hotel  Sirkantähti sijaitsee ihanteellisesti kaiken keskellä palveluiden ja harrastusten välittömässä lähei-
syydessä. Mukava majoitus omassa rauhassa täydentää Levin lomasi – kaikissa majoitusvaihtoehdoissamme on 
oma sauna! Ja luonnollisesti hotellin palvelut ovat käytössä myös lomahuoneiston valitseville.

LEVI

Lappiin
.fi
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.fi
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 Lapland Hotel Sirkantähti / hotelli & palvelut

HOTELLI: 54 hotellihuonetta 2–3:lle, 16 parvellista hotellihuonetta 2–5:lle. 
Kaikissa huoneissa oma sauna. Suihku, wc, hiustenkuivaaja, sateliitti-tv, 
puhelin, minibaari, vedenkeitin, vaatteiden kuivauskaappi, autopaikoitus ja 
sähköpistokkeet, osaan huoneista saa lisävuoteen. Hotellihuoneista suurin osa 
on savuttomia. 
SUPERIOR-HUONEET: 35 superior-huonetta 2:lle. Tupakeittiö, suihku/wc, 
sauna, kaapeli-tv, cd-radio. Hyvä varustelutaso.
SUPERIOR-HUONEET, PARVI: 45 parvellista superior-huonetta 2–4:lle. Tupa-
keittiö, suihku/wc, sauna, kaapeli-tv, cd-radio. Hyvä varustelutaso.
RAVINTOLAT: ravintola ja baari 220:lle, Cafe & Lounge 70:lle.
KOKOUSTILAT: kokoustila 50:lle, 2 pienempää kokoustilaa 6–20:lle.
MUUT PALVELUT: suksien huolto- ja säilytystilat. Rinteisiin 400 m,  
laduille 100 m. 12 lemmikkihuonetta.

 Lapland Hotel Sirkantähti / lomahuoneistot

LOMAHUONEISTOT: 9 huoneistoa 2–5:lle: 2 makuuhuonetta (42 m², 52 m²), 
tupakeittiö, suihku/wc, sauna, kaapeli-tv, cd-radio, vaatteiden kuivauskaappi, 
silitysrauta ja -lauta, hiustenkuivaaja, kahvinkeitin, vedenkeitin, mikroaalto-
uuni, astianpesukone. 18 huoneistoa 2–5:lle: parvi, tupakeittiö, astiat, liesi 
(ei uunia), mikroaaltouuni, astianpesukone, minibaari, sauna, wc, vaatteiden 
kuivauskaappi, silitysrauta ja -lauta, puhelin, radio, tv, terassi, lämpöpaikka 
autolle. Liinavaatteet ja loppusiivous sisältyvät aina lomahuoneiston hintaan.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 177 vaihtoehtoa.

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Kittilä) 15 min,
rautatieasema (Kolari) 60 min.Levintie 1630, 99130 Sirkka

puhelin (016) 323 500

faksi (016) 323 5520

sirkantahti@laplandhotels.com



Seitsemän tunturin keskellä
Kun saavut Äkäslompoloon, huomaat tulleesi lappilaiseen kylään, jossa on luonnetta. Yllästunturin juurella, 
seitsemän tunturin hyvässä huomassa ulottuvillasi on kaikki palvelut terveydenhuollosta kauppoihin. Upea luonto 
kutsuu ulkoilemaan heti hotellin ovelta.

Lapland Hotel  Äkäshotellissa majoitut hotellihuoneeseen tai laadukkaaseen lomahuoneistoon. Feel Good -hotel-
limme palvelut on rakennettu rentoon lomaan. Toinen Ylläksellä sijaitseva hotellimme, Lapland Hotel Ylläskaltio, 
on perhehotelli sporttisella otteella. 

YLLÄS

Lappiin
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Lappiin
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Lappiin
.fi



9

Lapland Hotel Ylläskaltiossa konstailematon loma rakentuu väl-
jistä 2–4 hengen saunallisista huoneista, maittavista aterioista, 
lasten peli- ja leikkihuoneista sekä tien toisella puolella sijaitse-
van Lapin Safareiden ympärivuotisesta ohjelmatarjonnasta.

Lapland Hotel Äkäshotelli panostaa hyvän olon lomiin aikuiseen
makuun. Hangilta hemmotteluhoitoon tai minikylpylään ja illalla
viihtymään legendaarisen Pirtukirkon kulinaaristen nautintojen
ja monipuolisen viihdetarjonnan pariin! 

Hyvään oloon
• minikylpylä
• kuntosali
• lappilaiset kansanhoidot
• hieronta
• lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut
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Äkäsentie 10, 95970 Äkäslompolo

puhelin (016) 553 000

faksi (016) 553 368

akashotel@laplandhotels.com

 Lapland Hotel Äkäshotelli / hotelli & palvelut

HOTELLI: 40 hotellihuonetta 2:lle. Suihku, wc, minibaari, tv, Pay-TV, vedenkei-
tin. Savuttomia.
RAVINTOLAT: ruoka- ja tanssiravintola 350:lle, Pizzeria takkabaari, Drinkkibaa-
ri, Pirtukellari Night Club.
KOKOUSTILAT: auditorio 120:lle, Kabinetti 40:lle.
MUUT PALVELUT: minikylpylä, kuntosali, Feel Good -hemmotteluhoidot, suksi-
en huolto- ja säilytystilat. Rinteisiin 3 km, laduille pihasta. Aluebussi rinteisiin. 
29 lemmikkihuonetta.

 Lapland Hotel Äkäshotelli / lomahuoneistot & mökit

LOMAHUONEISTOT: 84 korkeatasoista lomahuoneistoa 2–8:lle (38–59 m²). 
Monipuolinen varustus. Osassa erillinen parveke, uuni, kamiinatakka sekä 
takkapuut. Huoneistossa 1 tai 2 mh, vuodesohva ja tupakeittiö astioineen.
KANERVA-HUONEET: 16 superior-huonetta 2–3:lle, 2 vuodetta, vuodesohva, 
hyvin varusteltu minikeittiö, ei uunia, oma sauna, pyykin-pesukone, vaattei-
den kuivauskaappi, tv, cd-radio.
KELOMÖKIT: 16 kelomökkiä 2–3:lle, sauna, suihku, wc, takka, takkapuut,  
2 vuodetta, vuodesohva, puhelin, tv, Pay-TV, minikeittiö.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 157 vaihtoehtoa.

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Kittilä) 45 min,
rautatieasema (Kolari) 30 min.
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Sivulantie 7, 95970 Äkäslompolo

puhelin (016) 552 000

faksi (016) 552 251

yllaskaltio@laplandhotels.com

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 72 vaihtoehtoa.

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Kittilä) 45 min, 
rautatieasema (Kolari) 30 min.

 Lapland Hotel Ylläskaltio / hotelli & palvelut

HOTELLI: 36 saunallista huonetta 2:lle. 36 parvellista huonetta 4:lle, tv, 
Pay-TV, puhelin, hiustenkuivain, sauna, suihku, wc, minibaari, vedenkeitin, 
huoneet ovat savuttomia.
RAVINTOLAT: ruokaravintola 260:lle, aularavintola 50:lle.
MUUT PALVELUT: pelihuone, pienten leikkihuone, suksien huolto- ja säilytys-
tila, ohjelmapalvelut. Ladulle pihasta, rinteisiin 4 km. Aluebussi rinteisiin. 64 
lemmikkihuonetta.



Tunturihotelli arktisissa valoissa
Revontulet, Napapiiri, joulupukki, Arctic Lapland Rally, Arktikum, teatteri ja paljon muuta. Rovaniemellä elät kau-
punkikulttuurissa arktisen luonnon ympäröimänä. Nauti raikkaasta ilmasta ja harrastuksista tunturimaisemissa.

Lapland Hotel Sky ounasvaaralla kannattaa satsata kulinarismiin – ravintolamme on jo vuosikausia arvostettu 
Suomen parhaimpien ravintoloiden joukkoon! Ravintolassa voi ihastella myös Lapin luontoa, sillä upeat maisemat 
levittäytyvät horisonttiin laajoista maisemaikkunoista. Hotellin lähellä voit nauttia ounasvaaran talviurheilukes-
kuksen palveluista, unohtamatta Lapin Urheiluopiston kylpylähoitoja ja sisäliikuntamahdollisuuksia. Majoitus-
vaihtoehtoja löytyy perushuoneista laadukkaisiin lomahuoneistoihin – huoneet ovat tilavia ja useissa oma sauna.

ROVANIEMI

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi
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Juhannuskalliontie, 96400 Rovaniemi

puhelin (016) 323 400

faksi (016) 318 789

skyhotel@laplandhotels.com

 Lapland Hotel Sky Ounasvaara / hotelli & palvelut

HOTELLI: 64 hotellihuonetta, joista 40 saunallista, 7 kpl saunallista Junior- 
sviittiä 2–5:lle. 24 hotellihuoneessa on amme. Kaikissa huoneissa tv, Pay-TV, 
puhelin, hiustenkuivaaja, vedenkeitin ja lämminjuomavalikoima.
RAVINTOLAT: hyvästä ruuastaan maankuulu näköalaravintola 250:lle, aulabaa-
ri 60:lle, kattoterassi.
KOKOUSTILAT: 100-paikkainen auditorio, 3 kokoushuonetta 10–50:lle
MUUT PALVELUT: suksien säilytystilat, kesäkelkkarata, talvikelkkarata. Muut 
palvelut hotellin läheisyydessä. Rinteisiin ja laduille suoraan pihasta. 3 lem-
mikkihuonetta.

 Lapland Hotel Sky Ounasvaara / lomahuoneistot

LOMAHUONEISTOT: 6 tasokasta, hyvin varusteltua huoneistoa 2–4:lle hotellin 
läheisyydessä. Mahdollisuus 1–3 lisävuoteeseen/huoneisto. Sauna, wc, pe-
sukone, hiustenkuivaaja, keittiö-takkahuonetila, astiat 10:lle, tv, ministereot, 
cd-radiosoitin, osassa kiinteä laajakaistayhteys, auton lämpöpistoke.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 77 vaihtoehtoa. 

ETÄISYYDET: Rovaniemen keskusta 3 km,
lentokenttä 20 min, rautatieasema 10 min.



Erämaan idylliä lähellä Rovaniemeä
Pohtimolammella käyneitä yhdistää usein sama asia – kaunis luonto ja erämaan rauha on tehnyt suuren vai-
kutuksen! Ainoastaan puolen tunnin ajomatkan päässä Rovaniemen keskustasta löytyy rentoon lomaan oma 
paratiisi.

Lapland Hotel Bear’s Lodge lepää Pohtimolammen rannalla. Täällä yhdistät korkealaatuiset hotellipalvelut, koko-
uspalvelut ja monipuoliset ympärivuotiset aktiviteetit. Tasokas, intiimi ja tunnelmallinen ruokaravintola, sauna ja 
pulahdus lampeen johdattavat aitoon erämaan eksotiikkaan.

ROVANIEMI

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi
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Pohtimolammentie 383, 97220 Sinettä

puhelin (016) 5300 400

faksi (016) 5300 445

bearslodge@laplandhotels.com

 Lapland Hotel Bear´s Lodge / hotelli & palvelut

HOTELLI: 36 huonetta 2:lle, 20 perhehuonetta 4–5:lle, minisviitti ja huo-
neisto 4–6:lle. Suihku/wc, hiustenkuivaaja, taulu-TV, radio, vedenkeitin ja 
lämminjuomavalikoima.
RAVINTOLAT: Hirsiravintolassa on 110-paikkaa. À la carte -ravintola 70:lle. 
Ravintolat palvelevat tilauksesta. 
KOKOUSTILAT: Monipuolisella kokoustekniikalla varustetut tilat mitoitettu 
8–100 hengen ryhmille. 3 kokoushuonetta ja suuri konferenssihuone.
MUUT PALVELUT: Ladulle suoraan pihasta, ohjelmapalvelut ja välinevuokra-
us. Rantasauna lammen rannalla. Lemmikkieläimet sallittu.

 Lapland Hotel Bear´s Lodge / mökkihuoneistot

MÖKKIHUONEISTOT: 10 huoneistoa ja 2 superior-huoneistoa. Kaikissa 
huoneissa oma sauna, oma takka, minikeittiö, erillinen makuuhuone, parvi, 
korkea olohuone. Superior-tason huoneistoissa on lisäksi oma poreamme sekä 
parivuode.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 70 vaihtoehtoa.

ETÄISYYDET: Rovaniemen keskustaan 30 km,
lentokentälle 35 min, rautatieasemalle 30 min.



Luksusta jokaiselle, kokeile Olosta!
Mainio Muonio vastaanottaa sinut Luoteis-Lapin porteilla. Täällä maisemaa värittävät lukuisat järvet, 
joet ja pienemmät purot sekä tietysti tunturit. Maastohiihtäjät voivat nauttia hoidetuista laduista heti 
ensilumesta lähtien – hiihtokauden huipentumana Lapponia-hiihto! olostunturi tarjoaa myös laskettelijalle 
hienot puitteet vaihtelevassa ympäristössä.

Lapland Hotel olos tunnetaan tasokkaana kokous- ja konferenssikohteena upeine 800-paikkaisine audito-
rioineen. Majoitusvaihtoehtoja riittää kodikkaista lomahuoneistoista luksustason sviitteihin.

OLOS

Lappiin
.fi

Lappiin
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Oloshotellintie 25, 99300 Muonio

puhelin (016) 536 111

faksi (016) 536 444

olos@laplandhotels.com 

 Lapland Hotel Olos / hotelli & palvelut

HOTELLI: 48 huonetta 2:lle, 2 huonetta 1:lle, 4 saunallista huonetta. Parve-
ke, wc/suihku, hiustenkuivaaja, puhelin, vedenkeitin, satelliitti-tv, Pay-TV, 
ilmainen langaton verkkoyhteys. 12 huoneessa kylpyamme. Seuraavat tilat 
voi varata myös pienelle ryhmälle: 3 huonetta 1:lle, 8 huonetta 2:lle, yhteinen 
oleskelutila. Vastaanottoon näistä 100 metriä, aamiainen ja uimahalli samassa 
rakennuksessa.
SUITE-HOTELLI: 56 korkeatasoista sviittihuonetta 2:lle. Näköala Pallakselle tai 
Olokselle, 2 erillistä sänkyä ja sohva, josta saa lisävuoteen kahdelle, ruokai-
lupöytä, astiasto, kahvinkeitin, astianpesukone, sähköliesi, mikroaaltouuni, 
jääkaappi, minibaari, sauna AinaValmiilla-kiukaalla, suihku & poreamme, 
erillinen wc, silitysrauta ja -lauta, vaatteiden kuivauskaappi. Ilmainen kiinteä 
internet-yhteys (LAN), Pay-TV, cd-dvd-soitin, kaiuttimet.
RAVINTOLAT: näköalaravintola Polar Kota 150:lle / cocktailtilaisuus 350:lle, 
perinteinen hirsiravintola 250:lle.
KOKOUSTILAT: auditorio 800:lle, 6 kokoushuonetta 5–100:lle.
MUUT PALVELUT: uima-allas ja sauna, tilaussaunat, takkahuone, squash, 
kuntosali, rinteet 10 kpl, 4 hiihtohissiä, hiihtovälinevuokraamo, hiihtokoulu, 
ohjelmapalvelut. Rinteisiin ja laduille pihasta. 63 lemmikkihuonetta.

 Lapland Hotel Olos / lomahuoneistot

HUONEISTOHOTELLI: 26 huoneistoa 1–6:lle. Isommissa (18 kpl) erillinen 
olohuone, makuuhuone ja alkovi. 10 huoneistossa parveke, sauna, jossa 
AinaValmis-kiuas, kylpyhuoneessa sisäpuhelin, kaiuttimet, hiustenkuivaaja, 
puhelin, sähköliesi, mikroaaltouuni, astiasto, kahvinkeitin, astianpesukone, 
housuprässi, silitysrauta ja -lauta, vaatteiden kuivauskaappi, satelliitti-tv, Pay-
TV, ilmainen kiinteä internet-yhteys (LAN).
LOMAHUONEISTOT: 44 huoneistoa 2–8:lle. Huoneistoista 16 on perinteisiä 
pyöröhirsihuoneistoja ja 28 korkeatasoisia lamellihirsihuoneistoja. Makuu-
huoneita 1–3 kpl, osassa lisäksi parvi. Suihku/wc (isommissa 2 kpl wc), 
sauna, hiustenkuivaaja, tupakeittiö, sähköliesi (osassa myös uuni), jääkaappi, 
mikroaaltouuni, astiasto, kahvinkeitin, satelliitti- sekä Pay-TV, ilmainen kiinteä 
internet-yhteys (LAN), vaatteiden kuivauskaappi, takka ja takkapuut.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 195 vaihtoehtoa. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Kittilä) 45 min,
rautatieasema (Kolari) 1 h, Rovaniemi 2,5 h.



Pallakselle palataan…
oletko kuullut vanhaa viisauttamme? ”Pallas vie sydämen, mutta ainahan voi palata”. Käydessäsi paikan päällä 
ymmärrät kansallismaisemien lumoavan voiman. Loma Pallaksella kiteytyy kiireettömään yhdessäoloon ja leppoi-
saan ulkoiluun raikkaassa ympäristössä.

Lapland Hotel Pallas on historiallinen, vuonna 1948 rakennettu erämaahotelli keskellä kansallispuistoa. Viihtyi-
sissä oleskelutiloissa on mukava kerrata päivän tapahtumia. Kirjastossa voit tutustua hotellin vieraiden jättämiin 
lukuelämyksiin. Viikko-ohjelmassa on tekemistä laskettelusta lätynpaistoon. Hittivinkki: kokeile Pallaksen Pöllö-
jen vetämää hiihtoretkeä. Illan sinetöi venyttelyhetki ja rentouttava sauna.

PALLAS

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi
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Pallastunturintie 560, 99330 Pallastunturi

puhelin (016) 323 355

faksi (016) 532 741

pallas@laplandhotels.com 

Lapland Hotel Pallas / hotelli & palvelut

HOTELLI: 52 huonetta 2:lle, suihku/wc. 15 huoneessa lisäksi vaatteiden kui-
vauskaappi. Hirsiosassa: 2 huonetta 4:lle, suihku/wc, kerrossängyt, 1 huone 
4:lle, suihku/wc, makuu-ja olohuone. 8 huonetta 2:lle, wc, suihku käytävällä. 
Kaikissa huoneissa puhelin ja tv. 
RAVINTOLAT: Hirsiravintola 150:lle, baari 50:lle.
MUUT PALVELUT: takkahuone, 2 saunaa hotellissa, Vatikuru-rantasauna, 
avanto, 9 rinnettä, 2 hiihtohissiä, välinevuokraamo, suksien huolto- ja säily-
tystilat, hiihtokoulu, ohjelmapalvelut. Rinteisiin ja laduille suoraan pihasta. 11 
lemmikkihuonetta.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 63 vaihtoehtoa. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Kittilä) 45 min,
rautatieasema (Kolari) 1,5 h.



Klassikko viihdyttää kaikkia
Legendaariseen asemaan lomakohteena noussut Saariselkä houkuttelee vieraan hyvien palvelujen äärelle Jääme-
ren läheisyyteen. Ulkoilun mekaksi otetaan vuoden ympäri esimerkiksi Urho Kekkosen kansallispuisto tai jokin 
persoonallisista lähituntureista. 

Lapland Hotel Riekonlinna tarjoaa laadukkaat palvelut, saavuitpa paikalle sitten loman tai työn merkeissä – ho-
telli on maineikas kokouspaikka kansainvälisestikin! Ravintolan kulinaariset erikoisuudet vievät kielen men-
nessään. Maista Lapin riistaherkkuja tai Jäämeren eksoottisia antimia. Rentoutumisen yhtälö löytyy HealthEx-
terveysliikuntasalin ja Feel Good Streetin hyvinvointipalveluiden parista.

SAARISELKÄ

Lappiin
.fi
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Saariseläntie 13, 99830 Saariselkä

puhelin (016) 559 4455

faksi (016) 559 4456

riekonlinna@laplandhotels.com

 Lapland Hotel Riekonlinna / hotelli & palvelut

HOTELLI: 196 hotellihuonetta, joista 48 saunallista, 4 minisviittiä. 72 huonees-
sa on internet-yhteys. Parveke, suihku, wc, minibaari, vedenkeitin, satelliitti-
tv, radio, puhelin ja vaatteiden kuivauskaappi.
RAVINTOLAT: korkeatasoinen Ravintola Linnansali -ravintola 200:lle. Asehuone, 
kabinetti 100:lle, Linnanvintti 80:lle, lisäksi takkabaari yökyöpeleille. 
KOKOUSTILAT: Auditorio 184:lle, 13 erilaista kokous- ja ryhmätyötilaa yhteen-
sä yli 600:lle.
MUUT PALVELUT: Leikkihuone, Business Centre, lahjatavaramyymälä, pyy-
kinpesu- ja kuivausmahdollisuus, tilaussaunat takkakabinetteineen, suksien 
huolto- ja säilytystila. Feel Good Street -hyvinvointipalvelut, mm. hieroja, 
kosmetologi. HealthEx-terveysliikuntasali ja monipuoliset ohjelmapalvelut. 
Rinteisiin 1 km ja laduille 50 m. 7 lemmikkihuonetta.

 Lapland Hotel Riekonlinna / lomahuoneistot

LOMAHUONEISTOT: 36 korkeatasoista lomahuoneistoa, joista 28 
huoneistoa 2–4:lle, 1 mh. 8 huoneistoa 4–6:lle, 2 mh. Hotellin palvelut 
lähellä, langaton internet-yhteys, parveke, keittiö astioineen, vaatteiden 
kuivauskaappi, sauna. 

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 232 vaihtoehtoa.

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Ivalo) 25 min,
rautatieasema (Rovaniemi) 3 h.



Kilpisjärvellä aistii seikkailun
Kilpisjärven maisemat ovat vuosikymmeniä kiehtoneet erityisesti seikkailijoita, vaeltajia ja kalastajia. Maamme 
korkeimmat huiput ja naapureiden upeat tunturit loihtivat matkailijan ulottuville todellisen alppiympäristön – he-
likopteri kuljettaa uskaliaimmat vuortenvalloittajat seikkailuun.

Lapland Hotel Kilpis toivottaa sinut tervetulleeksi Kilpisjärven rannalle, turvallisen Saanan vartioidessa vieressä. 
Hotellimme viikko-ohjelma pitää sisällään muun muassa mielenkiintoisia opastettuja retkiä. ota talvisen päivän 
kruunuksi sauna ja avantouinti.

KILPISJÄRVI

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi
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Käsivarrentie 14206, 99490 Kilpisjärvi

puhelin (016) 323 300

faksi (016) 537 767

kilpis@laplandhotels.com 

 Lapland Hotel Kilpis / hotelli & palvelut

HOTELLI: 10 huonetta 1:lle, 18 huonetta 2:lle, 6 huonetta 3:lle, 1 sviitti näkö-
alalla. Suihku/wc ja tv.
RAVINTOLAT: Ruoka- ja tanssiravintola 120:lle, aulabaari, maisemakabinetti, 
pubi ja terassi.
MUUT PALVELUT: Saunat, rantasauna, avanto, suksien huolto- ja säilytystilat, 
välinevuokraus. Laduille pihasta. 3 lemmikkihuonetta.

 Lapland Hotel Kilpis / lomahuoneistot & retkeilyhuoneet

LOMAHUONEISTOT: 14 huoneistoa, majoitus 2–6:lle, suihku/wc, olohuone, 
keittiö, tv, puhelin. Suuremmissa huoneistoissa majoitus 4–6:lle, sauna, 1–2 
mh, olohuoneessa lisävuode ja/tai vuodesohva.
RETKEILYHUONEET: 15 huonetta, puhelin, wc/suihkut käytävällä.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 64 vaihtoehtoa. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Enontekiö) 2 h, (Kittilä) 3 h,
rautatieasema (Kolari) 3 h. Rovaniemi 5 h.



Hetta hehkuu luonnostaan
Enontekiön Hettaa arvostavat kaikki omaa rauhaa ja luonnon idylliä hakevat. Hetta on todellinen Lapin kylä, 
jota rikastuttaa aito saamelainen kulttuuri. Hetta-Pallas-reitti kutsuu vaeltamaan ja Lapin laajat erämaa-alueet 
tarjoavat karun kaunista koettavaa ja harrastettavaa. Hetasta on helppo vierailla Norjassa, esimerkiksi vuonoilla.

Lapland Hotel Hetta sijaitsee kauniin ounasjärven, ounasjoen alkulähde, rannalla, jossa kelpaa ihailla mahtavaa 
näköalaa tuntureille. Asiakkaanamme käytössäsi on viihtyisä sauna- ja allasosasto.

HETTA

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi
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Ounastie 281, 99400 Enontekiö

puhelin (016) 323 700

faksi (016) 521 049

hetta@laplandhotels.com

Lapland Hotel Hetta / hotelli & palvelut

HOTELLI: 37 huonetta 2:lle, suihku/wc, tv, puhelin. 2 kpl sviittiä, joissa oma 
sauna. Kaksi huonetta liikuntarajoitteisille.
RAVINTOLAT: Näköalaravintola 352:lle, baari 50:lle.
KOKOUSTILAT: Auditorio 87:lle, 2 kabinettia.
MUUT PALVELUT: 3 saunaa ja uima-allas, suksien huolto- ja säilytystilat. 
Laduille pihasta. 2 lemmikkihuonetta.

 Lapland Hotel Hetta / lomahuoneistot & retkeilymaja

LOMAHUONEISTOT: 10 huoneistoa 2–6:lle. Suihku/wc, tv, keittiö tai keittoko-
mero. Yhdessä huoneistossa oma sauna, sijainti hotellin läheisyydessä.
RETKEILYMAJA: 18 huonetta, wc, puhelin, suihkut käytävällä. 

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 67 vaihtoehtoa. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Enontekiö) 10 min,
(Kittilä) 2 h, rautatieasema (Kolari) 2 h.



Ainutlaatuinen Ametistikylpylä – kokeile!
Ketjumme nuorimman hotellin löydät sympaattisen Luoston kelokylästä. Kauniin luonnon keskellä voi viettää 
aktiivista liikuntalomaa tai todellista lepolomaa. Pyhä-Luoston kansallispuiston kiehtovat liikuntamaastot start-
taavat heti hotellin kynnykseltä. Lapland Club on koonnut alueen parhaat ohjelmapalvelut aktiiviselle lomailijalle.  
Alueen erikoisuutena on muun muassa ametistikaivos – tule etsimään oma onnenkivesi!

Lapland Hotel Luostotunturi tarjoaa laadukkaan hotellin kaikki edut: viihtyisän majoituksen, Ametistikylpylän, 
toimivat kokouspalvelut, langattoman nettiyhteyden koko hotellissa – unohtamatta monipuolista ravintolamaail-
maa ja kattavaa Tähdet tunturissa -esiintyjien tarjontaa.

LUOSTO

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi

Lappiin
.fi
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Luostontie 1, 99555 Luosto

puhelin (016) 620 400

faksi (016) 620 4500

luostotunturi@laplandhotels.com

 Lapland Hotel Luostotunturi / hotelli & palvelut

HOTELLI: 80 huonetta 1–2:lle, 19 perhehuonetta 3–4:lle, 1 sviitti. Huoneet ovat 
tilavia ja valoisia, osasta luontonäkymä. Kaikissa huoneissa on wc/suihku, 
minibaari, puhelin, televisio ja Pay-TV, hiustenkuivaaja, vaatteiden kuivaus-
kaappi. Osassa huoneista parveke tai terassi.
RAVINTOLAT: À la carte Tunturi -ruokaravintola 200:lle. Ravintola Parvi – myös 
yksityistilaisuuksiin, Ravintola Bistro, Yökerho Karhu ja Rumpubaari.
KOKOUSTILAT: 4 kokoustilaa 10–40:lle ja 100–160-paikkainen auditorio.
MUUT PALVELUT: Ametistikylpylä, Wellness Amethyst -hemmotteluhoidot, mi-
nigolf, Lapland Club -ohjelmapalvelut: mm. poro-, husky- ja revontuliohjelmat.

 Lapland Hotel Luostotunturi / kelo- & lomahuoneistot

KELOHUONEISTOT: 16 hyvin varusteltua kelohuoneistoa 4–20:lle, 42–220 m².
LOMAHUONEISTOT: 12 Tunturisuitea (42 m²) 2–4:lle. Korkeatasoinen, valoisa 
hotellihuoneisto – osasta luontonäkymä tunturiin. Makuuhuone, keittiö, 
sauna/suihku, wc, puhelin, televisio ja Pay-TV, hiustenkuivaaja, vaatteiden 
kuivauskaappi sekä parveke. 3 Ametistisuitea: korkeatasoinen, valoisa hotel-
lihuoneisto – näkymä tunturimaastoon. Huoneistossa on kaksi makuuhuonet-
ta, keittiö, sauna/suihku, wc, puhelin, televisio ja Pay-TV, hiustenkuivaaja, 
vaatteiden kuivauskaappi sekä parveke.

MAJOITUSKAPASITEETTI: yht. 131 vaihtoehtoa. 

ETÄISYYDET: Lentokenttä (Rovaniemi) 1 h 15 min, 
rautatieasema (Rovaniemi) 1,5 h.



 Karhunpesä

Täällä aistit nostalgiaa, sillä Karhunpesä palveli aikoinaan valtiomiesten 
salaisena neuvottelupaikkana. Kuulun takan äärellä iltaa ovat istuneet muun 
muassa Lyndon B. Johnson, Golda Meir ja Mohammed Reza Pahlavi – isäntä-
nään Urho Kekkonen. Tarjoa vieraillesi VIP-luokan elämys!

Tämä aikoinaan visusti salassa pidetty tukikohta sijaitsee 30 kilometrin päässä 
Rovaniemeltä, lammen rannalla ikimetsien ympäröimänä. Lapin Safareiden 
tiimiaktiviteetit ja safarit ovat ohjelmassa ympäri vuoden.

Ravintola: sisällä pirtissä 40, ulkona puukodassa 60 paikkaa. Ravintola palve-
lee myös varusteltuna kokoustilana. Majoituskapasiteetti 14 henkeä. Sähkö-
lämmitteinen hirsisauna ja puulämmitteinen rantasauna 10:lle, uintimahdolli-
suus lammessa, talvella avannossa.

 Sieripirtti

Kodikas kelohonkainen Sieripirtti vastaanottaa vieraansa luonnonrauhassa 
joentörmällä, 20 minuutin ajomatkan päässä Rovaniemeltä. Sieripirtillä voi 
kalastaa, tehdä veneretkiä, uida ja saunoa.

Yhdistä Sieripirtti ja Lapin Safareiden räätälöitävät tiimiaktiviteetit – Sieripirtti 
on kuin luotu esimerkiksi tukkilaisromantiikkaan.

Tilat riittävät 20 hengen kokoukselle, 50:lle illallisvieraalle takkatulen loistee-
seen. Yöpymistilat 12:lle.

Vaikuttava  
kokemus  
piilopirtissä

ROVANIEMI ERÄMAAMAJAT

15

15

Lapland Hotelsin ja Lapin Safareiden korkeatasoiset erämaa-
majat ovat yksilöllisiä tilauskohteita ryhmille. Tervetuloa 
viettämään ikimuistoista yritystapahtumaa tai hieman 
eksoottisempaa kokousta! 
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET: Lapland Hotels & Safaris 
sales@laplandhotelsandsafaris.com, p. 016 3311 255
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 Kelokaira Muoniossa

Pallastunturien kupeessa, Toras-Sieppijärven rannalla, sijaitsee seitsemästä 
rakennuksesta muodostuva Kelokairan eräkeskus. Matkaa maantietä pitkin 
Olokselta on 15 kilometriä.

Päärakennus Kelon ruokasalissa on tilat jopa 50 hengen safarilounaalle, oh-
jelmallisille illallisille tai erämaakokoukselle. Mökkien yhteensä 12 huoneessa 
on majoitustilaa 34:lle. Kelokairassa saunotaan ja virkistäydytään lammessa 
kesät, talvet. 10 hengen saunatuvalla on myös takkahuone.

 Lavi Enontekiöllä

Enontekiön omassa erämaahotellissa Lavilla majoittuu lokoisasti 40 yöpyjää. 
Korkeatasoiset puitteet ryhmien yksityiskäyttöön löytyvät 10 kilometrin päästä 
Karesuvannon kylästä.

Hotellissa on kahden ja neljän hengen huoneita. Viihtyisänä keskipisteenä toi-
mii luonnonkivitakalla varustettu oleskelutila. Rentouttavien löylyjen jälkeen 
tilaan on mukava kokoontua yhteisen ajanvieton merkeissä.

Lepää Lapin perukoilla

ENONTEKIÖ •  MUONIOERÄMAAMAJAT

15



YLLÄS-SKI
Ylläs on laskettelijoiden kestosuosikki! Rinteis-
sä on vaihtoehtoja jokaiselle ikään ja taitoihin 
katsomatta. Ylläs-Ski jakautuu neljään valtavaan 
laskettelualueeseen: Varkaankuruun, Perherintei-
siin, Eturinteisiin sekä Aurinkokuruun joka yksistään 
käsittää 11 laskettelurinnettä. Hulppea neljän 
hengen AurinkoExpress-tuolihissi kyydittää sinua 
Aurinkokurussa.

Y•1-PALVELURAKENNUS
Tervetuloa Suomen suurimpaan palvelurakennuk-
seen, jonka ravintolamaailma tarjoaa jopa 1300 
sisäasiakaspaikkaa. Huippuvälineet ja -varusteet 

löydät Ski Shopista ja suksivuokraamosta – ne 
palvelevat sinua tilavasti.

YLLÄS-SKI & Y•1
Rinneravintolat – Suksivuokraamo – Suksihuolto – 
Ski Shop – Rinnepäiväkoti – Lasten Hiihtomaa – 
Lastenhoitohuone – Pelihuone – Fun Park – Junior 
Park – Hiihtokoulu – Ilmaiset rinneohjelmat – 18 
valaistua rinnettä.

Ylläksellä laskettelijoita palvelee hotellien kautta 
kulkeva aluebussi (maksullinen) hissien aukiolo-
aikoina. Samalla hissilipulla lasket kummallakin 
puolella tunturia. Yli 5 vuorokauden lipuilla on li-

säksi päivän vierailumahdollisuus Lapland Hotelsin 
hiihtokeskuksiin Pallaksella ja Oloksella. Hiihtola-
dut lähtevät hotellien pihoista.

Super Skipassilla laskettelet rajattomasti Ylläksen 
lisäksi Levillä, Oloksella ja Pallaksella. Voit ostaa 
kolmen päivän lipun, jonka voi käyttää kolmena 
vapaavalintaisena päivänä neljän päivän ajan 
(3/4 Super Skipassi) aikana tai kuuden päivän 
lipun, jonka voi käyttää kuutena vapaavalintaise-
na päivänä seitsemän päivän aikana (6/7 Super 
Skipassi). Siis yli 120 rinnekilometriä yhteensä 
neljässä keskuksessa, jotka ovat vain 45 minuutin 
ajomatkan päässä toisistaan.

YLLÄKSELLÄ ON
•	 63 rinnettä
•	 29 hissiä
•	 pisin rinne 3 km
•	 korkeusero 463 m
•	 huippu 718 m

merenpinnasta

Mittavat rinteet, mukavat ladut
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PALLAKSELLA ON
•	 9 rinnettä, joista yksi valaistu
•	 yhteispituus 12 km
•	 suurin korkeusero 340 m
•	 pisin rinne 2400 m
•	 2 hissiä

Oloksen monipuoliset rinteet sijaitsevat 
Lapland Hotel Oloksen tasokkaiden palvelujen 
äärellä. Olostunturin, Särkijärven, Jerisjärven 
ja Muonion upeissa, vaihtelevissa maisemissa 
kulkee myös 250 km hoidettua hiihtolatua. 

OLOKSELLA ON
•	 10 hoidettua rinnettä
•	 4 hissiä
•	 pisin rinne 1400 m
•	 korkeusero 210 m
•	 lastenrinne, sompahissi
•	 Street (boxit + reilit)

Huikeita keroja ja korkeuseroja!

Keskellä Tunturi-Lappia

Pallaksen tunturit tunnetaan maan parhaimpana telemark-hiihtoalueena. Tunturiryh-
mään kuuluu toistakymmentä huikeaa keroa yli 30 kilometrin matkalla Pohjois-Etelä-
suunnassa. Korkein huippu, Taivaskero, kurottuu yli 800 metrin korkeuteen.suunnassa. Korkein huippu, Taivaskero, kurottuu yli 800 metrin korkeuteen.

Pallas tarjoaa myös 250 km merkittyä latuverkostoa maastohiihtäjille Pallaksen, Jerik-Pallas tarjoaa myös 250 km merkittyä latuverkostoa maastohiihtäjille Pallaksen, Jerik-
sen ja Oloksen maisemissa.

Mittavat rinteet, mukavat ladut
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Palvelemme sinua numerossa 016 3232

Online-kaupastamme voit myös ostaa lomasi!

lapland Hotels Facebookissa




