
 LASVELIN HIIHTOMATKA SAARISELÄLLE 2.4. – 9.4.2020 (TO - TO)  

           

 

Valkoinen lumi on Inari-Saariselkä alueelle luonteenomainen elementti, sillä talvikausi kestää 

reilusti yli puoli vuotta. Lähde nauttimaan Saariselän upeista hiihtoladuista ja maisemista. 
Saariselän lumivarmalta alueelta löytyy hyvin hoidettuja latuja noin 200 kilometriä ja laskettelijoita 

palvelee 15 rinnettä kahdella tunturilla. Tarjolla on lukuisia niin ohjattuja kuin omatoimisia talvisia 

aktiviteetteja kuten läskipyöräilyä ja huskyajeluja.                      

MAJOITUS: Lapland Hotels Riekonlinnan1 ja 2 hengen makuuhuoneen lomahuoneistossa.  
Lomahuoneistot sijaitsevat Lapland Hotels Riekonlinnan pihapiirissä.   

 Laadukkaassa 1 mh lomahuoneistossa on yksi makuuhuone kahdella vuoteella. Olohuoneessa 
on yhdistetty keittiö- ja ruokailutila, sohvasta saa lisävuoteet kahdelle. Hintaan sisältyy 
liinavaatteet, pyyhkeet sekä lähtösiivous.     
Lisävarustus: Hiustenkuivaaja, kamiinatakka ja takkapuut, langaton internet, lemmikkihuoneita 
rajoitetusti / varaukset vain myyntipalvelusta, satelliitti-TV, sauna, savuton huone, vaatteiden 
kuivauskaappi, varusteltu keittiö 

 

Laadukkaassa 2 mh lomahuoneistossa on kaksi tilavaa makuuhuonetta kahdella vuoteella. 

Olohuoneessa on yhdistetty keittiö- ja ruokailutila, sohvasta lisävuoteet kahdelle. Olohuoneessa on 

lisäksi kamiinatakka. Hintaan sisältyy liinavaatteet, pyyhkeet sekä lähtösiivous.           

Lisävarustus: Hiustenkuivaaja, kamiinatakka ja takkapuut, langaton internet, lemmikkihuoneita 

rajoitetusti / varaukset vain myyntipalvelusta, satelliitti-TV, sauna, savuton huone, vaatteiden 

kuivauskaappi, varusteltu keittiö 

Nyt on oiva tilaisuus lähteä kolmen ja neljän hengen porukalla matkaan.  Porukka voi 

majoittautua edullisesti yhdessä tasokkaaseen 2 mh huoneistoon. Jos huoneistossa on 3 

henkilöä, hinta on 884 €/hlö puolihoidolla. Jos huoneistossa on 4 henkilöä, hinta on 814 

€/hlö puolihoidolla.   



Meno: To 2.4.2020.  Kokoonnumme matkakeskukseen klo 18.30. Juna lähtee Riihimäelle klo 

19.04. Matka jatkuu Rovaniemelle 2 hengen makuuhyteissä. Rovaniemellä olemme pe 3.4. kello 

7.32. Nautimme aamiaisen Rovaniemellä, minkä jälkeen matkamme jatkuu bussilla Saariselälle. 

Matkan varrella pysähdymme Sodankylässä. 

Paluu: Ke 8.4.2020 Aamiaisen jälkeen bussikuljetus Rovaniemelle. Matkalla pysähdymme 
ruokailemaan ja käymme napapiirillä. Juna lähtee klo 18.00. Lahdessa olemme to 9.4. klo 6.49 

 

Matkan hinta:  

   829,- € / hlö: 1 makuhuoneen Alppihuoneisto, kun majoittautujia on 2 hlöä  puolihoidolla             
1.253,- € / hlö: 1 makuhuoneen Alppihuoneisto, kun majoittautujia on 1 hlö    puolihoidolla 
 
1.029.- € / hlö: 2 makuhuoneen Alppihuoneisto. kun majoittautujia on 2 hlöä,  puolihoidolla  
   884.- € / hlö: 2 makuhuoneen Alppihuoneisto, kun majoittautujia on 3 hlöä,  puolihoidolla 
   814.- € / hlö: 2 makuhuoneen Alppihuoneisto, kun majoittautujia on 4 hlöä,  puolihoidolla 
 
Ruokailut tapahtuvat Hotelli Riekonlinnan ravintolassa, mihin on matkaa n. 100 m 

 

Matkan varausmaksu on 200.- €.  Mikä on maksettava viimeistään 1.2.2020. Matkan 

loppusumman eräpäivä on 10.3.2020 

Ilmoittautumiset Viimeistään 28.1.2020  Lealle puh.  040 867 8507  tai sähköposti 

lejamarjatta@hotmail.com 

 

MUUTA TOIMINTAA:   

LAPPLAND SAFARIS Saariselkä järjestää erilaisia aktiviteettejä ja retkiä. Esim. 
Poro-, husky- ja moottorikelkka safareja. Vuokraa lumikenkiä, fatbikejä ja suksia 

Saariselän suksibussi aloittaa liikennöintinsä 22.11.2019 ja kulkee päivittäin 
vapun yli 3.5.2020 asti. Ski bus lähtee aamulla Ivalon linja-autoasemalta ja 
palaa Ivaloon päivän päätteeksi. Suksibussilla kuljet kätevästi koko Saariselän 
alueella! 

Älä unohda myöskään Laanihovin perinteisiä monotansseja 

Tehdään yhdessä ikimuistoinen retki pohjoiseen Saariselälle.  

 

 

 

mailto:lejamarjatta@hotmail.com


Muutama kuva majoitustiloista:  

Hotelli Riekonlinnan lomahuoneistot ovat 4-kerroksisessa Riekonlinnan tyyliin rakennetussa 

rakennuksessa. 

 

          

Sauna    Lomahuoneistot  

 

       

 1 makuhuoneen huoneisto  2 makuhuoneen huoneisto                       

  


