
 

 

Käsivarrentie 14260  
99490 Kilpisjärvi 
Finland 

+358 (0) 16 323 300 
kilpis@laplandhotels.com 
laplandhotels.com 

 
KEVÄTKAUDEN VIIKKO-OHJELMA 
11.3 - 5.5.2016 
 
Tervetuloa Kilpisjärvelle, Suomen suurtuntureiden syleilyyn! 
Kilpisjärven alueelta löytyy useita toinen toistaan hienompia käymisen ja 
näkemisen arvoisia kohteita niin lihasvoimin kuin motorisoidustikin 
valloitettavaksi. Lomamestarimme tuntevat alueen tunturit sekä tietävät 
parhaimmat näkymät ja heidän avullaan lomasta saa enemmän irti. Olipa 
kiinnostuksesi umpihankihiihdossa, moottorikelkkailussa, offarilaskussa tai 
lumikenkäilyssä, niin oppaidemme avulla pääset kokemaan jotain 
uskomatonta. 
 
Ohjelmasta löytyy niin joka päivä toteutettavia vaihtoehtoja, kuin tietylle 
viikonpäivälle sovittuja retkiä. Eväät retkille voit tilata vastaanotosta samalla 
kerralla, kun ilmoittaudut retkelle. Tervetuloa kyytiin! 
 
Oppaamme ovat tavattavissa hotellilla joka päivä opastilassa hotellin aulassa 
klo 18.30 – 19.30 ja heiltä saat lisää infoa seuraavan päivän retkistä. Osa retkistä 
on myös varattavissa etukäteen Lapland Hotels –verkkokaupasta 
majoitusvarauksen yhteydessä – varmista paikkasi ennakkoon! 
 
 
Kaikki muutokset ovat mahdollisia. Muutoksista ilmoitetaan päivittäin hotellin opastilan ilmoitustaululla. 
Kaikille retkille on säävaraus. Ajantasaiset retkitiedot saat lisäksi Lomamestarilta sekä hotellin 
vastaanotosta. Ennakkoon varatuista ja maksetuista Lapland Hotelsin ja Lapland Safariksen retkistä, 
jotka joudutaan perumaan sään vuoksi, maksetaan palautus täysmääräisenä. Kaikkii retkiin 
ilmoittautuminen viimeistään edellisenä iltana klo. 19.30. mennessä. 
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JOKA PÄIVÄ SAATAVILLA OLEVAT OHJELMAT 
 
 
KELKKATAKSI KILPIS – TERMIS – SAARIJÄRVI – KUONJAR - MEEKO 
 
Omatoimisen hiihtäjän tai offaripöllyttelijän helpotus: Joka aamu klo 10 lähtee kelkkataksi tunturiin! Ota 
tavarat mukaan, hyppää kyytiin ja nauti talven ilosta. Niille, jotka eivät hiihdä illaksi takaisin, järjestyy 
paluukyyti yhteisesti sovittavaan kellonaikaan. 
 
Hinta hlö / suunta / edestakaisin 
    hotellin asukkaat  muut 
Kilpis – Termisjärvi   20 € / 35 €  40 € / 55 € 
Kilpis – Saarijärvi   25 € / 45 €  45 € / 65 € 
Kilpis – Kuonjar   30 € / 55 €  50 € / 75 € 
Kilpis – Meeko   40 € / 75 €  60 € / 95 € 
 
Taksin toteuttaa Lapland Safaris 
Tämä tuote ostettavissa myös Lapland Hotels -verkkokaupasta majoitusvarauksen yhteydessä 
 
 
 
OPASTETTU PUOLEN PÄIVÄN LUONTORETKI 
 
Lomamestari vie halukkaat joka päivä joko aamu- tai iltapäiväretkelle lähialueiden parhaille 
käyntikohteille. Liikumme ryhmän toiveiden mukaisesti joko umpihangessa lumikengillä tai 
tunturisuksilla tai latuja pitkin kapeilla hiihtosuksilla. Kellonaika ja kulkuväline sovitaan keliolosuhteiden 
mukaan edellisenä päivänä ilmoittautuneiden kesken. 
 
Klo 10 – n. 13 tai klo 14 – n. 17 
Hinta hotellin asukkaille 15 € / hlö, muut 30 € /hlö 
 
Retken toteuttaa Lapland Hotels 
Tämä tuote ostettavissa myös Lapland Hotels -verkkokaupasta majoitusvarauksen yhteydessä 
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OPASTETTU KÄYNTI HALTILLA MOOTTORIKELKOIN 
 
Käsivarren alueella kelkkailu on erittäin tarkoin säänneltyä. Oppaan mukana halukkaat kuitenkin 
pääsevät opastetulle retkelle valloittamaan Haltin uljaan huipun. Lähde mukaan omalla kelkalla tai 
vuokraa mukaan safarikelkka. Ajomatka n. 60 km / suunta.   
 
päivittäinen lähtöaika sovitetaan aina keliolosuhteiden mukaan 
Hinta hotellin asukkaille 65 € / hlö omalla kelkalla, muille 85 € / hlö 
kelkkavuokra retken ajaksi 155 € 
(minimiveloitus 4 hengen mukaan) 
 
Retken toteuttaa Lapland Safaris 
Tämä tuote ostettavissa myös Lapland Hotels -verkkokaupasta majoitusvarauksen yhteydessä 
 
 
 
OPASTETTU LÄHIALUEEN KIERTOAJELU MOOTTORIKELKOIN 
 
Lomamestari käy päivittäin opastetun kiertoajelun Kilpis – 3 valtakunnan rajapyykki – Saanajärvi – 
Kilpis. Retkelle voi lähteä omalla kelkalla, safarikelkalla tai reessä istuen. Tämän retken aikana näet 
Kilpisjärven kuuluisimmat käyntikohteet oppaan tarinoiden kera. Retken aikana keitetään kahvit ja 
paistetaan makkarat Saanajärven päivätuvalla.  
 
Klo 10 – n. 13/14 tai klo 14 – n. 17/18 
Hinta hotellin asukkaille 35 € / hlö omalla kelkalla tai reessä istuen, muille 55 € / hlö 
kelkkavuokra retken ajaksi 125 € 
(minimiveloitus 2 hengen mukaan) 
 
Tämän retken yhteydessä myös mahdollisuus kelkkataksipalvelulle Tuipalille, Kolttaluoktaan tai 
rajapyykille 
 
    hotellin asukkaat muut 
Kilpis – Tuipal   10 €   30 €  
Kilpis – Kolttaluokta  15 €  35 € 
Kilpis – Rajapyykki  20 €  40 € 
 
 
Retken toteuttaa Lapland Safaris 
Tämä tuote ostettavissa myös Lapland Hotels -verkkokaupasta majoitusvarauksen yhteydessä 
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REVONTULIRETKI KILPISJÄRVEN JÄÄLLE 
 
Illan hämärtyessä lomamestari johdattaa teidät ihailemaan kylän siluettia sekä majesteettista Saanaa 
tuhansien tähtien alle Kilpisjärven jäälle.  Ajamme rekikyydillä katuvalojen loisteen ulkopuolelle ja 
lomamestarin löydettyä sopivan paikan, antaa hän samalla vinkkejä revontulikuvaukseen. 
Lomamestarilla on mukanaan myös kamerajalusta, jonka avulla jokainen voi vuorollaan koittaa kuvien 
ottoa omalla kameralla. Retken aikana nautimme myös lämmittävät mehut. 
Revontulet näkyvät todistetusti varmimmin Kilpisjärvellä kuin missään muualla, keskimäärin joka toinen 
yö! Kovalla pakkasella revontulia voidaan ihailla myös rantasaunan takkahuoneen lämmössä. 
 
Klo 20 – 21.30 (maaliskuussa) 21 – 22.30 (huhtikuussa) 
Hinta hotellin asukkaille 25 € / hlö, muille 45 € / hlö 
(minimiveloitus 2 hengen mukaan) 
 
Retken toteuttaa Lapland Hotels 
 
 
 
 
POLKUPYÖRÄLLÄ LUMILLE 
 
Fatbike on maastopyörä, jossa on pulleat renkaat. Pyörä kulkee lumessa uskomattoman kevyesti ja on 
ketterä ajettava. Fatbike sopii kaikille jotka osaavat ajaa tavallisella polkupyörällä. Umpilumessa ei 
fatbikekään kulje vaan se vaatii pohjustetun uran. Lähde oppaan johdolla alueen parhaille reiteille 
kokeilemaan tätä trendikästä talviliikuntaa. Retki tehdään Kilpisjärven lähimaastoon. Reittivaihtoehtoja 
löytyy helposta vaativaan.  
 
Hinta 59 eur/hlö  
Minimihenkilömäärä 4 
 
Voit myös vuokrata fatbiken ja lähteä kokeilemaan lajia itsenäisesti.  
Hinta:  
3h / 20 € 
8h / 30 € 
vrk / 40 € 
 
Vuokrauksen ja retken toteuttaa Kilpissafarit 
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HUSKYVALJAKKOAJELU 
 
Tule tutustumaan Kilpisjärven siperianhuskeihin! Opit ajamaan valjakkoa ja saat nauttia näiden 
ystävällisten koirien seurasta upeissa maisemissa. Retki toteutetaan siten, että jokainen asiakas ajaa 
vuorollaan valjakkoa, muiden odottoaessa vuoroaan istuen moottorikelkan reessä, jota opas ajaa 
seuraillen huskyvaljakkoa. 
 
Kesto: 1 tunti 
Hinta 125 € / tunti, 1-4 hlö  
 
Retken toteuttaa Lapland Connection 
 
 
TALVIKALASTUSRETKI 
 
Lähdemme Kilpisjärveltä rekikyydillä läheiselle tunturijärvelle, jossa kokeillaan kalaonnea pilkillä. 
Saaliiksi saattaa tulla vaikkapa rautua. Retken aikana tarjotaan retkieväät tulilla.  
 
Kesto: 2,5 tuntia 
Hinta 52 € / hlö 
(minimiveloitus 2 hengen mukaan) 
 
Retken toteuttaa Lapland Connection 
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RANTASAUNA 
 
Rantasauna lämpiää päivittäin ja avanto virkistää taatusti päivän retkillä väsyneitä lihaksia! 
 
Yleiset vuorot klo 15 – 18 (omat sauna naisille ja miehille) 
Ilmainen hotellin asukkaille, muut 10 € / hlö, pyyhevuokra 5 € 
 
Yksityisesti varattavat vuorot klo 18 ->  
Hinta 75 € / h / sauna tai LappiKlubilaisille 50 € / h / sauna 
Sauna + takkahuone 150 € / h tai LappiKlubilaisille 100 €  
 
 
 
PERHESAUNA 
 
Hotellin päärakennuksessa oleva sauna lämpiää aina tilauksesta, jo vaikka heti aamusta. Loistava 
vaihtoehto perheille, jotka haluavat saunoa yhdessä! 
Hinta 60 € / h tai LappiKlubilaisille 30 € / h 
 
 
 
PUBI-ILLAT 
 
Päivän retkien palauttelu jatkuu illalla alabaarin hämyssä. 
Joka perjantai ja lauantai livemusiikkia! 
Pubi auki su – to klo 22 – 24 (01.30), pe – la 22 – 02.30 (03.30) 
Ilmainen sisäänpääsy  
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TIETTYINÄ VIIKONPÄIVINÄ TOTEUTETTAVAT OHJELMAT 
 
 

MAANANTAI 
 
LOSSUJÄRVI-MEEKO TUNTURIHIIHTORETKI  
 
Tämä retki vie sinut suurtuntureille, kiirunoiden ja riekon reittien maisemiin!  Joskus myös piekanat ja 
kotkat liitelevät reittimme yläpuolella. Tämä retki erottelee todelliset tunturisudet tavallisista 
sivakoijista. Hiihtäjät viedään moottorikelkan vetämällä reellä Lossujärvelle, missä siirrytään suksille ja 
hiihdellään 17 kilometriä pohjustettua latua Meekonlaaksoon, joka on Suomen suurtuntureiden 
ydinaluetta. Meekon tuvalla hiihtovaatteet vaihdetaan lämpimiin kelkkavarusteisiin, ja kahvistelun 
jälkeen lähdetään paluumatkalle moottorikelkalla. 
 
Klo 9 – n. 16 
Hinta rekikyydissä 85 € hlö 
 
Retken toteuttaa Kilpissafarit  
 
 
 
LUONTOILTA AMANUENSSI RAUNI PARTASEN JOHDOLLA 
(huhtikuussa) 
 
Tule kuuntelemaan mitä kaikkea ympärilläsi luonnossa oikein tapahtuukaan. Luontoilta on loistava tapa 
päästä lähemmäs Kilpisjärven ainutlaatuista tunturiluontoa.  
 
Klo 19.30 – 20.30 
Paikka: hotellin Pubi 
Ilmainen hotellin asukkaille, muille 5 € / hlö  
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TIISTAI 
 
SUOSITTU HALTITUNTURIN VALLOITUS 
 
Kilpisjärveltä Haltille matkataan moottorikelkalla läpi Suomen uljaimpien tunturimaisemien. Rajapyykillä 
303B on kuuluisa Haltin kirja, johon tunturin valloittajat kirjoittavat nimensä ja järjestysnumeronsa. 
 
Klo 10 – n. 16 
Osallistumismaksu rekikyydissä 85 € / hlö. Itse kelkkaa ajaen 145 € / kelkka + 85 € osallistumismaksu. 
 
Retken toteuttaa Kilpissafarit  
 
 
  

 
KESKIVIIKKO 
 
MATKA TROMSSAAN, ”POHJOLAN PARIISIIN” 
 
Loistava tilaisuus ihailla värikästä vanhaa kaupunkia, tehdä ostoksia, tutustua pohjoisen alueen 
elämään ja eläimistöön taidemuseo Polariassa tai vierailla Tromssan kansanmuseossa. Matkalla on 
myös mahdollisuus uida Jäämeressä! 
 
Klo 9 – n. 18 
Hinta 65 € / hlö  
 
Retken toteuttaa Kilpisjärven Taksi, ilmoittautumiset suoraan Elli-Marja Kultimalle p. 0400 138 262  
 
 
 
VALOKUVAILTA 
 
Lomamestarin arkistojen salaisuudet paljastetaan komealla kuvakavalkadilla Kilpisjärven lähialueista 
niin talven lumipeitteessä kuin kesäkuosissakin. Lomamestari kertoo kuvien katselun lomassa tarinoita 
sekä antaa retkivinkkejä niin omatoimiseen tutustumiseen kuin Lomamestarin kanssa löydettäville 
apajille! 
 
Klo 19.30 – 20.30 
Paikka: hotellin Pubi 
Ilmainen hotellin asukkaille, muille 5 € / hlö  
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TORSTAI 
 
MOOTTORIKELKKA- / HIIHTORETKI KUONJARJOHKALLE 
 
Kaipaatko vaihtelua hiihtelyyn Kilpisjärven lähiympäristössä? Moottorikelkan vetämän reen kyydissä 
Kuonjarille, hiihtäen tai potkukelkalla potkutellen alas Kilpisjärvelle! 
 
Klo 9.30 – n. 15.30 
Hinta 49 € / hlö  
potkukelkan vuokra 5 € 
minimi 6 hlöä 
 
Retken toteuttaa Kilpissafarit 
 
 
 
TANSSIT 
(huhtikuussa) 
 
Torstai-iltaisin pistetään jalalla koreasti perinteistäkin perinteikkäämmissä sekahakutansseissa. 
 
Klo 21.00 – 24.00 
Paikka: ravintolasali 
Ilmainen hotellin asukkaille, muille lippu 5 €. 
 
 
 
 

PERJANTAI 
 
MATKA TROMSSAAN, ”POHJOLAN PARIISIIN” 
 
Loistava tilaisuus ihailla värikästä vanhaa kaupunkia, tehdä ostoksia, tutustua pohjoisen alueen 
elämään ja eläimistöön taidemuseo Polariassa tai vierailla Tromssan kansanmuseossa. Matkalla on 
myös mahdollisuus uida Jäämeressä! 
 
Klo 9 – n. 18 
Hinta 65 € / hlö  
 
Retken toteuttaa Kilpisjärven Taksi, ilmoittautumiset suoraan Elli-Marja Kultimalle p. 0400 138 262  
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OMATOIMINEN HIIHTORETKI SAARIJÄRVI – KILPIS  
(huhtikuussa) 
 
Huhtikuun jokaisena perjantaina Kilpisjärven latutamppari ajaa huolletun hiihtouran niin perinteisen 
kuin vapaan hiihtoa varten Kilpis –Saarijärvi –Kilpis. Nauti tunturimaisemasta joko hiihtäen edestakaisin 
tai hyppää aamulla kelkkataksiin ja hiihtele takaisin hotellille. 
 
kelkkataksi   hotellin asukkaat muut 
Kilpis – Saarijärvi  25 €   45 € 
 
Tämä tuote ostettavissa myös Lapland Hotels -verkkokaupasta majoitusvarauksen yhteydessä 
  
 
 
PUBI-ILTA 
 
Joka perjantai hotellin Pubissa livemusiikkia! 
 
Pubi auki klo 22 – 24 /03.30 
Ilmainen sisäänpääsy  
 
 

 
LAUANTAI 
 
LAUANTAIN LETTUKESTIT 
 
Kalastajatorpan edustalla muurikkapannu paistaa maistuvimmat letut. Tarjolla myös kuumaa juomaa 
sekä mahdollisuus paistaa makkaraa.  
 
Klo 14-16 
 
 
 
PUBI-ILTA 
 
Joka lauantai hotellin Pubissa livemusiikkia! 
 
Pubi auki klo 22 – 24 /03.30 
Ilmainen sisäänpääsy 
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ENTISTÄ UPEAMPIA RETKIPÄIVIÄ 
 
Retkiin saat lisää mielekkyyttä Kilpisjärven alueen retkikartasta, on merkitty niin hoidetut latu- kuin 
kelkkauratkin. Huomaathan, että kelkkailu Kilpisjärven alueella on luvanvaraista eikä kaikille alueille ole 
pääsyä ilman opasta. Lomamestarimme kertoo opastunnin aikana tarkemmat tiedot päivittäin klo 
18.30 – 19.30. 
Retkikartan hinta 2,50 € / kpl. Lappi Klubilaisille kartta on ilmainen.  
 
Myös retkieväät helpottavat retkeilyä - eväät tilattavissa vastaanotosta edellisenä iltana  
Hinta hotellin asukkaille 7,50 euroa / kpl, muille 10 € / kpl.  
 
Lomamestarilta sujuu myös suksien voitelu! Tilaa voitelu edellisen päivänä ja saat huolletut sukset 
allesi aamulla.  
Hinta perinteiset sukset 20 € / hotellin asukkaat, muille 40 €,  
vapaan sukset 15 € / hotellin asukkaat, muille 35 €. 
 
 
VÄLINEVUOKRAHINNASTO  
 
♦ Tunturiukset, monot, sauvat   15 € / vrk  60 € / vko 
♦ Tunturisukset     10 € / vrk  30 € / vko 
♦ Sauvat      10 € / vrk  30 € / vko 
♦ Monot      10 € / vrk  30 € / vko 
♦ Kävelysauvat    5 € / vrk  20 € / vko 
♦ Lumikengät     20 € / vrk  60 € / vko 
 
LappiKlubilaisten etu välinevuokrista -20% 
 
 
  
TAPAHTUMAT  
 
♦ Riitan Retroviikot viikoilla 15 ja 16 (9.-23.4.2016). Tuttu hiihto-oppaamme Riitta toteuttaa kahden 
viikon aikana perinteistäkin perinteisempiä hiihtoretkiä, iltavenyttelyitä sekä muuta perinteistä 
ohjelmaa.  
 
♦ KideAdventuren Vapaalaskuviikonloppu 14.-17.4.16 
 
♦ Kansallisen veteraanipäivän lippujuhla kolmen valtakunnan rajapyykillä 27.4.2016.  
 
♦ Legendaariset Vain 2 kalaa -pilkkikisat käydään joka kevät Kilpisjärven upeissa maisemissa. Tule 
sieki! Pilkkipäivät la 7. ja su 8.5. 2016. Majoitukset pilkeille min 3 vrk (to-su tai pe-ma) 
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