
Lapin suurin elämystalo



KAIKKI YHDELLÄ KONTAKTILLA: kokonaisratkai-
sut esim. työhyvinvointiin, kokouksiin ja tiimi-
valmennuksiin Lapin ainutlaatuisilla puitteilla 
höystettynä. Kaupungin kupeessa, hiihtokes-
kuksessa tai erämaan rauhassa.

Europcar on Suomen suurin autovuokraamo 
tarjoaa ratkaisuja liikkumisongelmiin mihin 
vuorokauden aikaan tahansa,missä tahansa. 
Laajasta valikoimasta auto mieltymystesi 
mukaan kaikenkokoisille seurueille.

Lapland Hotels 11 hotellin ketju tarjoaa Lapin 
parhaat kohteet Rovaniemen pääkaupunkilais-
sykkeestä Kilpisjärven majesteettiseen rauhaan. 

Lapland Hotels & Safaris on yhteinen kansain-
välinen myyntipalvelumme ja Lapin suurin 
elämystalo.

TARVITSET VAIN YHDEN NUMERON: (016) 3311 255
Sieltä saat kokoukset, elämykset ja majoitukset.
Sieltä saat kokoustilaksi niin auditorion kuin takka-
huoneen. Sieltä järjestyy yöksi hotellihuone, 
laadukas lomahuoneisto ja makuupussi kuusen 
juurella. Sieltä alkaa ikimuistoinen päiväsi Lapissa. 

Mikä mukavinta, sinun ei tarvitse suoda suunnit-
telulle liikaa ajatuksia. Me huolehdimme, että 
saat elämäsi kokouksen. Sinua odottavat sauna-
illat, kermaiset korvasienikeitot ja ruskanpunaiset 
tunturipolut. Mikä sinusta tuntuisi nyt parhaalta?

Lapland Hotels & Safaris – järjestämme sinulle Lapin

Lapland Safaris on ohjelmapalvelualan edellä-
kävijä ja Lapin lumon ykkösasiantuntija, kansain-
välinen elämysagentti ja kymmenien tuhansien 
ihmisten liikuttaja. 
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LAPPI IRROTTAA ARJESTA KOKO RAHAN EDESTÄ.
Se vastaa matkatoiveisiisi tavalla, jota ei voi 
kokea missään muualla. Kesällä kohtaat kiihkeästi
kukkivan luonnon ja yöauringon kultasateessa 
hehkuvat värit. Syyskuussa sinut valtaa ruskan 
huuma. Lähde tuulettumaan kristallinraikkaaseen 
ulkoilmaan ja näe elämä väreissä. Alkutalven 
samettinen kaamos ympäröi kokouksesi voimia 
antavalla rauhalla ja hiljaisuudella. Kevättalvi tuo 

Aistien kokous

kuin 
SATUA

iloisen auringonpaisteen ja kimmeltävät hanget
– mikä mahtavan energinen kokous! Ympäri 
vuoden läsnä on Lapin luonnollinen äänimaailma: 
ihana hiljaisuus, jota koristavat purojen solina 
ja lintujen laulu. Kaiken tämän maistat myös 
kielelläsi – yksinkertaisessa, puhtaista raaka-
aineista tehdyssä lähiruoassa. Se on yhtä mehevää 
upeassa ravintolasalissa kuin erätulillakin nau-
tittuna. 



OLETKO KAIVANNUT VAUHDIKASTA IRROTTELUA 
VAI RAUHOITTUMISTA rakovalkeilla istuen? Kyllä 
järjestyy! Kaikki Lapin ilot ovat ulottuvillasi. Esi-
merkiksi hiihto ja laskettelu tekevät aina hyvää. 
Kohteemme Ylläs on Suomen suurin hiihtokeskus, 
josta löydät Suomen suurimman hiihtokeskus-
palvelurakennuksen, Y•1 Service Centerin. Viihtyisä
rakennus tarjoaa After Skitä, ruokaravintoloita, 

Nyt lähdetään 
metsiin ja tuntureille

mukana
JUONESSA

laskettelumuotia ja -varusteita shoppailtavaksi 
sekä välinehuoltoa. 

Lapin-kokouksesta ei mitenkään voi lähteä 
kotiin hankkimatta savuaromia vaatteisiin ja 
naavanhaituvia tukkaan. Lapland Safaris nappaa 
teidät mukaansa, ja sitten alkaa tapahtua… 
Saavutte kokoustajina, lähdette kairojen 
kulkijoina.



AINOA PYSYVÄ ON MUUTOS. Onneksi siinä on aina 
myös tietyt vaiheet ja tuhannen taalan paikat. 
Tämä valmennus auttaa sinua tunnistamaan ne 
ja viemään yhteisösi maaliin voittajana.

HYVÄ TYÖPORUKKA SAAVUTTAA TULOSTAVOITTEET,
koska se on enemmän kuin osiensa summa. Tiimi-
valmennus antaa kaikille konkreettisia toimintamal-
leja ja taitoja yhdessä toimimiseen yrityksen arjessa.

MITÄ KUULUU MODERNIIN TYÖHYVINVOINTIIN? 
Mikä on oma tilanne, entä työyhteisön tilanne?
Saat analyysin jatkotoimenpiteineen. 

ONKO TIIMI SUORIUTUNUT POIKKEUKSELLISEN HYVIN? Haluatko 
osoittaa heille kuinka tärkeitä he ovat – sekä sitouttaa samalla 
entistä lämpimämmin säikein? Lähetä heidät Lappiin matkalle, 
jota he eivät ikinä unohda. Lapland Hotels & Safaris räätälöi 
palkintomatkan toiveidesi mukaan. 

Onnistu muutoksessa

Tiimivalmennus

Työkykyjohtamisella tuloksiin

Palkitse ainutlaatuisella elämyksellä! 
Aiheitamme ovat mm.:
• Hallittu muutos on yhteinen haaste
• Muutosvastarinta ja sen kohtaaminen
• Vuorovaikutteinen luento Disc-analyysiin 
 pohjautuen

Aiheitamme ovat mm.:
• Luonteva vuorovaikutus
• Jouheva ryhmä
• Tekevä tiimi

Voimavaroja työhön 
– luonnollisesti Lapista

OLETKO MUUTOKSEN KESKELLÄ? Jokainen tarvitsee 
irrottautumista ja uusia näkökulmia jaksaakseen. 
Meiltä saat käytännönläheisiä valmennuspakette-
ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Niissä yhdistyvät 
valmennus, yhdessä tekeminen, luonnon lumo, 
hyvä ruoka ja yhtä makoisat yöunet. 

Paketteihin sisältyy aina:
•  Ennakkotehtävä
  Luennot, keskustelut ja harjoitteet
•  Hauskat tiimirastit aiheinaan vuorovaikutus,   
 luottamus, yhteistyö ja ongelmanratkaisu
•  Vaikuttavuuden seuranta

ELÄMÄNILONkipinöitä

TYÖKYKYJOHTAMISEN UUDET TUULET Työhyvin-
vointi on jo osa yhteistä arkea, ja nyt haluat syven-
tää tiettyä osa-aluetta. Valmennus tuo ulottuvillesi 
viimeisimmät trendit ja työkalut esimiehenä, työ-
hyvinvoinnin kehittäjänä tai työsuojelusta vastaavana.



LAPPILAISIA RUOKAPERINTEITÄ MODERNILLA OTTEELLA 
ja jokaiseen yksityiskohtaan huomioita kiinnittäen. 
Kaikki Lapin herkut hillasta poroon ja leipäjuustoon.

EUROOPPALAISEN KEITTIÖN PARHAITA PALOJA ranska-
laisesta sipulikeitosta italialaiseen tomaatti-mozzarella-
salaattiin. Henkilökuntamme suhtautuu ruoanlaittoon into-
himoisesti ja seuraa mitä maailman keittiöissä tehdään. 

SUOMALAISIA KLASSIKOITA MAAN ERI KOLKISTA samassa
pöydässä. Perinteitä kunnioittaen valmistettua ruokaa 
–  mitäpä sitä hyvää muuttamaan?

LUOTTOKALASTAJAMME TUOMISIA Lapin kirkasvetisistä
järvistä tyrskyävän Jäämeren antimilla täydennettynä. 
Pohjoisen kylmät, puhtaat vedet antavat kaloillemme eri-
tyisen maun. Maista vaikkapa bouillabaissea tai lohihyytelöä.

KOKOUSVÄKEÄSI VIRKISTÄVÄT LAPPILAINEN, KANSAIN-
VÄLINEN TAI HYVÄN OLON TEEMA. Lappilaisen aamukah-
vin nautitte savuporolla ja tuorejuustolla täytetyn rieska-
rullan kera. Kansainvälisellä aamukahvilla tuoksuvat crois-
santit. Hyvän olon kokous käynnistyy luomuruisnapeilla
ja maustamattomalla jogurtilla. Lisäpalveluiksi kaikkiin 
teemoihin voit valita vaikkapa kuohuvat kuusenkerkkä-
juomat kokouksen päätökseksi.

Aitojen makujen Lappi

Aitojen makujen Eurooppa

Aitojen makujen Suomi

Aitojen makujen kala

Aitojen makujen kokous 

MEILLÄ VOIT SYÖDÄ SILMILLÄSI – JOPA KORVILLASI. 
Ravintoloidemme Aitojen makujen tuotteet ovat 
kaikkien aistien ruokaa. Ateriointi on höystetty 
tarinoilla ja paikallisvärillä kattausta myöten.

Aitojen makujen 
Lapland Hotels

”Ihminen syö sitä mitä näkee hotellin ikkunasta: 
Lappia. Käytämme mahdollisimman paljon lähialueen 
ja pientuottajien raaka-aineita ja tuotteita. Esimerkiksi 
sienet voivat olla oman henkilökunnan keräämiä. 
Samoista tutuista raaka-aineista kuten porosta saa 
mielikuvitusta käyttämällä aina uutta tarjottavaa. 
Lautasella voi olla myös erikoisuuksia kuten jäkälää.” 
Tero Mäntykangas, Lapland Hotels 
-ketjun keittiöpäällikkö
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SAMALLA KERTAA LUONTO- JA KAUPUNKIKOKOUS liikunnallisen ja 
hemmottelevan Ounasvaaran huipulla. Lapin luonnonläheinen pääkaupunki 
Ounas- ja Kemijoen risteyksessä tarjoaa kulttuuria ja mielenkiintoisia nähtävyyksiä.

•  Majoitus: 64 hotellihuonetta (40 saunallista), 7 kpl saunallista junior-sviittiä 2–5:lle. 24 huoneessa  
 amme. 6 tasokasta lomahuoneistoa 2–4:lle hotellin läheisyydessä. 3 lemmikkihuonetta.
• Kokoustilat: auditorio 110:lle, 3 kokoushuonetta 10–50:lle.
• Ravintolat: näköalaravintola 250:lle (gourmet-keittiö), aulabaari 60:lle, kattoterassi.
• Erikoispalvelut: suksien säilytystilat, kesä-/talvikelkkarata, laskettelurinteisiin suoraan pihasta.
• Etäisyydet: Rovaniemen keskusta 3 km, lentokenttä 20 min, rautatieasema 10 min.

EU-KOKOUSTEN UPEA ISÄNTÄ UKK-KANSALLISPUISTON MAISEMISSA. Asu keskellä idyllistä 
tunturikylää, josta on helppo lähteä hiihtämään, retkeilemään tai kultamaille onneaan koettamaan.

•  Majoitus: 196 hotellihuonetta, joista 48 saunallista, 4 minisviittiä, 72:ssa internetyhteys. 7 lemmikki-
 huonetta. 36 korkeatasoista lomahuoneistoa, joista 28 2–4:lle / 1 mh. 8 4–6:lle / 2 mh.
• Kokoustilat: Auditorio 184:lle, 13 erilaista kokous- ja ryhmätyötilaa yhteensä yli 600:lle.
• Ravintolat: korkeatasoinen Ravintola Linnansali -ravintola 200:lle. Asehuone, kabinetti 100:lle,  
 Linnanvintti 80:lle, lisäksi takkabaari yökyöpeleille.
• Erikoispalvelut: leikkihuone, Business Centre, lahjatavaramyymälä, pyykinpesu- ja kuivausmahdollisuus,  
 tilaussaunat takkakabinetteineen, suksienhuolto- ja säilytystila. Feel Good Street -hyvinvointipalvelut. 
 HealthEx-terveysliikuntasali ja monipuoliset ohjelmapalvelut. Rinteisiin 1 km ja laduille 50 m.
• Etäisyydet: Ivalon lentokenttä 25 min, Rovaniemen rautatieasema 3 h.

PALAVEERAUSTA KESKELLÄ HYVÄNTUULISTA TUNTURIKYLÄÄ. Levin syke alkaa aamusta 
rauhallisena ja lyö illalla jo tanssimusiikin tahtiin. Ohjelma ei 
lopu kesken, siitä pitävät huolen World Cup -statuksen omaava hiihtokeskus 
sekä kesän aktiviteetit golfi sta ja sauvakävelystä lähtien.

•  Majoitus: 70 hotellihuonetta, joista 16 parvellista 2–5:lle, 64 superior-huonetta, 25 lomahuoneistoa.
• Kokoustilat: kokoustila 50:lle, 2 kpl pienempää tilaa 6–20:lle.
• Ravintolat: ravintola 220, baari 50, cafe & lounge 20:lle
• Erikoispalvelut: laskettelukeskus
• Etäisyydet: Kittilän lentokenttä 15 min, Kolarin rautatieasema 1 h

ERÄMAAKOKOUS KAUPUNGIN KUPEESSA. Pohtimolammen rannalla keskellä 
vaikuttavaa peräpohjalaista mäntykangasta voit puhua rauhassa. Kokouksen päälle 
on rentouttavaa vaikkapa saunoa savusaunassa ja pulahtaa laiturilta uimaan tai 
onkia grillattavaa kirkasvetisestä lammesta.

•  Majoitus: 36 2 hh, 20 perhehuonetta 4–5:lle, minisviitti, 12 saunallista, 
 parvekkeellista huoneistoa, joista kaksi Superior-tasoa. Lemmieläimet sallittu.
• Kokoustilat: 8–100 hengelle, 3 kokoushuonetta ja suuri konferenssihuone.
• Ravintolat: hirsiravintola 110:lle ja à la carte -ravintola 90:lle.
• Erikoispalvelut: rantasauna, ladulle suoraan pihasta, ohjelmapalvelut, välinevuokraus.   
• Etäisyydet: Rovaniemen keskusta 30 km, lentokenttä 35 min ja rautatieasema 30 min.

LAPIN MITTAVIN KOKOUS- JA KONGRESSIKESKUS LUKSUSTUNTURISSA. Oloksella 
tulee kuningasolo! Huippuluokan maastoladuilla ja hyvin hoidetuilla rinteillä nautit täysin 
siemauksin. Kaiken kruunaa ylellinen majoitus.

•  Majoitus: hotellissa 48 huonetta 2:lle, 2 huonetta 1:lle, 4 saunallista huonetta parvekkeella, 
 63 lemmikkihuonetta – erillistiloja varattavissa myös pienelle ryhmälle. Suite-hotellissa 56 korkeatasoista  
 sviittihuonetta 2:lle. Huoneistohotellissa 26 huoneistoa 1–6:lle. 44 lomahuoneistoa 2–8:lle, joista 16 on  
 perinteisiä pyöröhirsihuoneistoja ja 28 korkeatasoisia lamellihirsihuoneistoja.
• Kokoustilat: auditorio 800:lle, 6 kokoushuonetta 5–100:lle.
• Ravintolat: näköalaravintola Polar Kota 150:lle, cocktailtilaisuus 350:lle, perinteinen hirsiravintola 250:lle. 
• Erikoispalvelut: uima-allas ja sauna, tilaussaunat, takkahuone, squash, kuntosali, laskettelukeskus,  
 hiihtovälinevuokraamo, hiihtokoulu, ohjelmapalvelut. Rinteisiin ja laduille pihasta.
• Etäisyydet: Kittilän lentokenttä 45 min, Kolarin rautatieasema 1 h, Rovaniemi 2,5 h.

KETJUMME NUORIMMAN HOTELLIN löydät sympaattisen Luoston kelokylästä. 
Pyhä-Luoston kansallispuiston kiehtovat liikuntamaastot alkavat heti hotellin 
kynnykseltä. Alueen erikoisuutena on muun muassa ametistikaivos.

•  Majoitus: 80 huonetta 1–2:lle, 19 perhehuonetta 3–4:lle, 1 sviitti. Osassa huoneista 
 parveke tai terassi. 16 hyvin varusteltua kelohuoneistoa 4–20:lle.
• Kokoustilat: 100–160-paikkainen auditorio, 4  kokoustilaa 10–40:lle.
• Ravintolat: à la carte Tunturi -ruokaravintola 200:lle. Ravintola Parvi – myös yksityistilaisuuksiin,  
 Ravintola Bistro, Yökerho Karhu ja Rumpubaari.
• Erikoispalvelut: Ametistikylpylä, Wellness Amethyst -hemmotteluhoidot, minigolf,
 Lapland Club -ohjelmapalvelut: mm. poro-, husky- ja revontuliohjelmat.
• Etäisyydet: Lentokenttä (Rovaniemi) 1 h 15 min, rautatieasema (Rovaniemi) 1,5 h.

PIENIÄ KAUNIITA HETKIÄ OMASSA RAUHASSA. Koe tuntureista kauneimmat ja perinteistä 
parhaat välittömässä ilmapiirissä. Tunnelmallinen Pallas vie sydämesi.

•  Majoitus: 52 huonetta 2:lle, suihku/wc. 15 huoneessa vaatteiden kuivauskaappi. Hirsiosassa: 
 2 huonetta 4:lle, suihku/wc, kerrossängyt, 1 huone 4:lle, suihku/wc, makuu- ja olohuone. 
 8 huonetta 2:lle, wc, suihku käytävällä. 11 lemmikkihuonetta.
• Ravintolat: hirsiravintola 150:lle, baari 50:lle.
• Erikoispalvelut: takkahuone, 2 saunaa hotellissa, rantasauna, avanto, laskettelukeskus, 
 suksien huolto- ja säilytystilat, hiihtokoulu, ohjelmapalvelut.
• Etäisyydet: Kittilän lentokenttä 45 min, Kolarin rautatieasema 1,5 h.

HYVÄN OLON KOKOUS ULKOILLEN JA RENTOUTUEN. Ylläksellä on mukavaa hoitaa 
kokoustamisen ohella työkykyä ja -hyvinvointia esim. hiihtäen, lasketellen ja sauvakävellen. 
Illaksi lähdetään porukalla viihtymään maankuuluun Pirtukirkkoon.

•  Majoitus: 40 hotellihuonetta 2:lle, savuttomia, 29 lemmikkihuonetta. 84 korkeatasoista   
 lomahuoneistoa (1 tai 2 mh) 2–8:lle. 16 superior-huonetta ja 16 kelomökkiä 2–3:lle.
• Kokoustilat: auditorio 120:lle, Kabinetti 40:lle.
• Ravintolat: ruoka- ja tanssiravintola 350:lle, Pizzeria takkabaari, Drinkkibaari, Pirtukellari Night Club.
• Erikoispalvelut: minikylpylä, kuntosali, Feelgood-hemmotteluhoidot, laskettelukeskus.
• Etäisyydet: Kittilän lentokenttä 45 min, Kolarin rautatieasema 30 min.

RAUHAA HUOKUVAT KOKOUSPUITTEET hienojen moottorikelkkailu-, hiihto- ja vaellusreit-
tien äärellä. Kauniin Ounasjärven rannalla on hyvä keskittyä asiaan. Kokouksen jälkeen riittää 
tutkittavaa erämaaluonnossa ja saamelaisperinteessä.

•  Majoitus: 37 huonetta 2:lle, suihku/wc. 2 kpl sviittiä, joissa oma sauna. Kaksi huonetta liikunta-
 rajoitteisille. 2 lemmikkihuonetta. 10 lomahuoneistoa 2–6:lle., suihku/wc, tv, keittiö tai keittokomero, 
 yhdessä huoneistossa oma sauna, sijainti hotellin läheisyydessä. Retkeilymajassa 18 huonetta, wc,  
 puhelin, suihkut käytävällä.
• Kokoustilat: auditorio 87:lle, 2 kabinettia.
• Ravintolat: näköalaravintola 352:lle, baari.
• Erikoispalvelut: 3 saunaa ja uima-allas, suksien huolto- ja säilytystilat. Laduille pihasta.
• Etäisyydet: Enontekiön lentoasema 10 min, Kittilän lentokenttä 2 h, Kolarin rautatieasema 2 h.

HUIKEAN PALJON TEKEMISTÄ SEITSEMÄN TUNTURIN SYLEILYSSÄ. Aktiivinen 
työyhteisö viihtyy Ylläksellä vaikka kuinka pitkään. Ladut, rinteet, sauvakävelypuisto, 
kelkkareitit – kaikki on lähellä.

•  Majoitus: 36 saunallista huonetta 2:lle. 36 parvellista huonetta 4:lle, huoneet ovat savuttomia. 
 64 lemmikkihuonetta.
• Ravintolat: ruokaravintola 260:lle, aularavintola 50:lle.
• Erikoispalvelut: pelihuone, pienten leikkihuone, suksien huolto- ja säilytystila,
 ohjelmapalvelut. Ladulle pihasta, rinteisiin 4 km. Aluebussi rinteisiin.
• Etäisyydet: Kittilän lentokenttä 45 min, Kolarin rautatieasema 30 min.

KOLMEN VALTAKUNNAN KOHTAUSPAIKALLA KAUKANA TAVANOMAISESTA. Hotelli sijaitsee 
huikeissa maisemissa Kilpisjärven rannalla jylhän Saanan tuntumassa, ja Suomen huippu Haltikin 
houkuttelee valloittamaan! Meillä hiihtokausi jatkuu juhannukseen saakka aurinkoisilla hangilla.

•  Majoitus: 10 huonetta 1:lle, 18 huonetta 2:lle, 6 huonetta 3:lle, 1 sviitti näköalalla, 3 lemmikkihuonetta. 
 14 lomahuoneistoa, majoitus 2–6:lle, suuremmat 4–6:lle. 15 retkeilyhuonetta, puhelin, wc/suihkut käytävällä.
• Ravintolat: ruoka- ja tanssiravintola 120:lle, aulabaari, maisemakabinetti, pubi ja terassi.
• Erikoispalvelut: saunat, rantasauna, avanto, suksien huolto- ja säilytystilat, välinevuokraus. Laduille pihasta.
• Etäisyydet: Enontekiön lentoasema 2 h, Kittilä 3 h, Kolarin rautatieasema 3 h, Rovaniemi 5 h.

– 11 hotellia, 9 kohdetta

LAPLAND HOTEL SKY OUNASVAARA, Rovaniemi
EU-KOKOUSTEN UPEA ISÄNTÄ UKK-KANSALLISPUISTON MAISEMISSA.

LAPLAND HOTEL RIEKONLINNA, Saariselkä

LAPLAND HOTEL SIRKANTÄHTI, Levi

LAPLAND HOTEL BEAR´S LODGE, Rovaniemi LAPLAND HOTEL OLOS, Muonio

LAPLAND HOTEL LUOSTOTUNTURI, Luosto LAPLAND HOTEL PALLAS, Muonio

LAPLAND HOTEL ÄKÄSHOTELLI, Ylläs LAPLAND HOTEL Hetta, Enontekiö

LAPLAND HOTEL YLLÄSKALTIO, Ylläs LAPLAND HOTEL KILPIS, Kilpisjärvi



YLHÄISESSÄ YKSINÄISYYDESSÄ JA RAUHASSA. Karhunpesä oli kylmän sodan 
aikana valtiomiesten salainen neuvottelupaikka. Upean takan äärellä ovat viettäneet 
iltaa mm. Lyndon B. Johnson, Golda Meir ja Reza Pahlevi isäntänään presidentti Urho 
Kekkonen. Karhunpesä on täydellinen valinta, kun haluat tarjota vieraillesi maailman-
luokan palvelua VIP-paikassa ympäri vuorokauden.

•  Majoitus: max 14 henkilöä, 4 kpl 2 hengen huoneita, 1 sviitti 2 hengelle, 
 erillinen kelomaja 4 hengelle.
• Ruokailut: max 110 henkilöä, pirtti 50 henkilöä, puukota 60 henkilöä, oma menu.
• Saunat: tilava hirsisauna, puulla lämpiävä rantasauna ja talvella avanto.
• Sijainti: 30 km Rovaniemeltä, lammen rannalla ikimetsien ympäröimänä. 
 Perille pääsee bussilla ympäri vuoden, talvella myös moottorikelkalla.

KAUKANA KAVALA MAAILMA. Valtavista hirsistä rakennettu Kaamoskammi on turvallinen, 
hämärä pesä. Talvella se peittyy lähes kokonaan lumeen. Ikkunattomassa Kaamoskammissa 
voit antaa ajan pysähtyä ja käpertyä kuuntelemaan tunturien kuiskintaa. Keskellä loimotta-
valla avotulella valmistuu ruoka Lapin puhtaista aineksista.

•  Ruokailu: Ravintolassa yhdessä tilassa yhteensä 120 paikkaa
• Sijainti: 15 kilometriä Saariselän hiihto- ja matkailukeskusta, erämaan 
 rauhassa järven rannalla. Perille pääsee bussilla ympäri vuoden, talvella 
 myös moottorikelkalla.

LAPIN TAIVAAN ALLA. Ympärillä rikkomaton erämaan rauha, keskiyön auringon hehku tai 
revontulten kajo. Revontulikartanossa pääset lähelle pohjoisen kiehtovaa taivasta ravintolan 
suurten ikkunoiden ansiosta. Revontulikartanossa vietät stressittömän kokouksen, jota on 
mukava jatkaa hyvän ruoan ja teemallisen illanvieton merkeissä takan lämmöstä nauttien.

•  Ruokailu: yhteensä 152 paikkaa, kahdessa salissa 104 ja 48 paikkaa.
• Kokoustilat: 100 hengelle. Varusteina piirtoheitin, videotykki, valkokangas ja fl äppitaulu
• Etäisyydet: 17 kilometriä Saariselän hiihto- ja matkailukeskusta, 
 erämaan rauhassa järven rannalla. Perille pääsee bussilla ympäri vuoden,
 talvella myös moottorikelkalla.

AIDOSSA LAPIN HENGESSÄ. Yli satavuotiaiden hirsien patina, iso takka, Lappi-henkiset 
elämykset ja hyvä ruoka - Poropirtissä on kaikki ainekset hauskaan iltaan. Unohtumatonta 
Lapin matkaa juhlitaan napapiirin ylitysseremonialla. Talvisaikaan voit tutustua Poropirtillä 
myös poroihin ja suorittaa poroajokortin.

• Kokoustilat: kabinetti, 24 paikkaa. Varusteina piirtoheitin, videotykki, valkokangas ja fl äppitaulu.
• Ruokailut: ravintolassa yhteensä 174 paikkaa, pääsalissa 150 ja erillisessä 
 kabinetissa 24 paikkaa, oma menu.
• Kammi 50 paikkaa.
• Sijainti: 14 km Rovaniemeltä, Ounasjoen varrella luonnonhelmassa. Perille pääsee 
 bussilla ympäri vuoden, talvella moottorikelkalla ja  kesällä perinteisellä jokiveneellä.

YMPÄRÖIVIEN TUNTURIEN SYLEILYSSÄ. Aurora Borealis Sauna on saunojen jalokivi!
Tukkijätkä-tyylinen sauna kaikilla nykyaikaisilla laitteilla palvelee sekä suuria että 
isoja ryhmiä. Kätevästi Revontulikartanon viereen (yksityisravintola 150 henkilölle) 
sijoittuneena, Aurora Borealis Sauna tarjoaan ihanteellisen yhdistelmän levollista 
korpisaunaidylliä yhdistettynä kuumavesi-kylpytynnyriin ja avantouintiin, lisänä vielä 
ravintolapalvelut – kaikki tämä Lapin erämaiden syleilyssä.

•  Ruokailu: Revontulikartano (yksityisravintola 150 henkilölle), 
• Sijainti: Revontulikartanon vieressä

VANHAAN HYVÄÄN AIKAAN. Ennen vanhaan Rovaniemi oli legendaarinen tukkijätkien 
kaupunki, ja Kotisaari heidän tukikohtansa. Kotisaaressa voit tutustua tukkijätkien konstaile-
mattomaan elämään. Kun olet saanut halkopinon valmiiksi ja pyykännyt kilpaa rannassa, 
maittaa ruoka tavernassa! Tällä pienellä saarella vietät idyllisen kesäpäivän tai tunnelmallisen 
syysillan kaupungin valojen tuikkiessa joella.

• Ruokailu: ravintotavernassa n. 60 paikkaa, ulos saa lisäpöytiä, oma menu.
• Sauna: 6–8 hengelle.
• Sijainti: Kemijoella lähellä Rovaniemen keskustaa, josta 10 minuutin 
 venematka. Käytössä toukokuusta lokakuuhun.

VIIHTYISÄ PIILOPAIKKA ERÄMAASSA. Vietä ilta hirsikämpässä etäällä kaikesta. Nauti 
hyvästä ruoasta ja rentoudu koivuntuoksuisen rantasaunan höyryissä. Kelokairan erämaa-
keskus sulautuu täydellisesti ympäröivään maisemaan tuntureihin, metsiin ja järviin.

•  Majoitus: hirsimökeissä, 36 vuodepaikkaa 13 huoneessa, yksi niistä tilava 2 hengen suite 
 päärakennuksessa. Mökeissä on keittokomero, takka, WC ja valtaosassa myös suihku.
•  Kokoustilat: ruokailutila päärakennuksessa palvelee myös kokoustilana 50 hengelle 
 varusteenaan videotykki, valkokangas ja fl äppitaulu. Alle 10 hengen kokoukset 
 voidaan järjestää myös mökkiolohuoneissa.
• Ruokailu: tunnelmallinen hirsiravintola 50 hengelle
• Sijainti: Torasjärven rannalla, Pallastunturin juurella 10 km Olokselta. Perille pää-
 see autolla ympäri vuoden, talvella myös moottorikelkalla ja kesällä kanooteilla. 

AINUTLAATUINEN VANHANAJAN MAJATALO. 1910-luvun pohjoispohjalaiseen tyyliin 
rakennettu perinnetalo sijaitsee Ounasjoen rannalla. Kauniisti vaalitut suomalaisperinteet, päärakennus,
lato ja vanha navetta tarjoavat tunnelmallisen lähtökohdan lounaille, päivällisille, tapahtumille ja 
teemailloille.

• Ruokailu: päärakennuksessa 60 ja 38 henkilölle kahdessa eri huoneessa, 
 aitassa 60 henkilölle, vanhassa navetassa 40 henkilölle, oma menu. 
• Sijainti: 14 km Rovaniemeltä, Ounasjoen rantatörmällä luonnon keskellä. 
 Perille pääsee ympräri vuoden autolla sekä lisäksi kesäisin jokiveneellä 
 ja talvisin moottorikelkalla.

VAHVAA LAPIN MYSTIIKKAA. Päädyitkö lumihankeen, kun saavuit perille? Todennäköisesti 
kohtasit Äijin Pirtin metsissä vaeltelevan ja kujeilevan vanhan miehen hengen. Tumma hahmo näyttäy-
tyy kodan nuotion loisteessa – susiturkkiin pukeutunut shamaani on saapunut antamaan vieraille lapin-
kasteen illan päätapahtumassa. Päivän valjetessa Äijin Pirtti näyttäytyy idyllisenä punaisena tupana.

•  Ruokailu: monitoimisessa takalla varustetussa hirsikämpässä, jossa istumapaikkoja 70 hengelle.
• Kokoustilat: ruokailutila päärakennuksessa palvelee myös kokoustilana 70 hengelle, videotykki.
• Sauna: 10 hengen sähkölämmitteinen sauna, saunamökissä on takalla 
 ja terassilla varustettu jäähdyttelyhuone.
• Sijainti: kauniilla mäntykankaalla kilometrin päässä Jerisjärveltä ja Olokselta. 
 Perille pääsee autolla ympäri vuoden, talvella myös moottorikelkalla.

ENTISAJAN HIRSIKÄMPPÄ. Sieripirtti kauniine Kemijoen-näkymineen on täydellinen ko-
koontumispaikka yksityistilaisuuksille kuten saunailloille ja päivälliskutsuille. Sauna sijaitsee 
erillisessä rakennuksessa jokitörmällä.

• Ruokailu: päärakennuksessa 40 henkilölle.
• Sijainti: 14 km Rovaniemeltä Ounasjoen rantatörmällä luonnon keskellä. 
 Perille pääsee ympräri vuoden autolla, sekä lisäksi kesäisin jokiveneellä 
 ja talvisin moottorikelkalla.
 

ENONTEKIÖN OMA SYMPAATTINEN ERÄMAAHOTELLI omassa rauhassa tarjoaa puitteet 
ryhmälle, joka haluaa syventyä esimerkiksi kokoustamaan korkeatasoisissa puitteissa ilman 
häiriötä. Karesuvannon kylä on kohteesta kymmenen kilometrin päässä.

•  Majoitus: hotellissa kahden ja neljän hengen huoneita, tilat 40 yöpyjälle.
• Ruokailu: usean kymmenen hengen ryhmälle
• Sijainti: 10 km Karesuvannon kylästä.

Korkeatasoiset erämaamajat

KARHUNPESÄ, Rovaniemi KAAMOSKAMMI, Saariselkä

REVONTULIKARTANO, Saariselkä

POROPIRTTI, Rovaniemi AURORA BOREALIS SAUNA, Saariselkä

KOTISAARI, Rovaniemi KELOKAIRA, Olos/Muonio

VILLA MARIA, Rovaniemi ÄIJIN PIRTTI, Olos/Muonio

SIERIPIRTTI, Rovaniemi LAVI, Enontekiö



Koskikatu 1, 96200 Rovaniemi
Puh. (016) 3311 255
sales@laplandhotelsandsafaris.com
www.laplandhotelsandsafaris.com
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ROVANIEMI
Lapland Hotel Sky Ounasvaara
Lapland Hotel Bear’s Lodge

LEVI
Lapland Hotel  
Sirkantähti

YLLÄS
Lapland Hotel Äkäshotelli
Lapland Hotel Ylläskaltio

PALLAS
Lapland Hotel Pallas

OLOS
Lapland Hotel Olos 

Lapland Safaris Kelokaira
Lapland Safaris Äijin Pirtti

HETTA
Lapland Hotel Hetta

SAARISELKÄ
Lapland Hotel Riekonlinna  
Lapland Safaris Revontulikartano
Lapland Safaris Kaamoskammi

Lapland Safaris Karhunpesä
Lapland Safaris Poropirtti
Lapland Safaris Kotisaari

Lapland Safaris Villa Maria
Lapland Safaris Sieripirtti

KILPISJÄRVI
Lapland Hotel Kilpis

LUOSTO
Lapland Hotel 
Luostotunturi

KARESUVANTO
Lavi / Lapland Hotel

Lapland Hotels hotellit Lapland Hotels / Lapland Safaris erämaakohteet
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