
HIIHTOMATKA SAARISELÄLLE  
La – La 25.03.-01.04.2023 (8pv)       
 

Matkaohjelma: 
La 25.03. Bussimatka Kuopio – Kajaani – Rovaniemi – Saariselkä.  

Majoittuminen Lapland Hotels Riekonlinnaan.  
 

Su - Pe Aamiainen. Saariselän alueella huollettuja latukilometrejä on 200, 
joista valaistuja 34 km.  Hiihtomaastot, jotka alkavat miltei heti 
hotellin ovelta  

 

La 01.04. Aamiainen. Klo 09.00 lähtö paluumatkalle. 
 

Hinnat: Standard hotellihuone: 
 595 €/henkilö 2-hh:ssa 895 €/henkilö 1-hh:ssa  

 

Saunalliset lomahuoneisto: 
760 €/henkilö  1mh lomahuoneisto (2 hlöä/huoneisto) 
650 €/henkilö  1mh lomahuoneisto (3 hlöä/huoneisto) 
640 €/henkilö  2mh lomahuoneisto (4 hlöä/huoneisto) 
595 €/henkilö  2mh lomahuoneisto (5 hlöä/huoneisto) 
 

 Matka edellyttää minimimäärän ilmoittautuneita. 
 
Hintoihin sisältyy: Bussimatkat em. ohjelman mukaan, majoitus valitussa huone-/huoneistotyypissä, sis. 
liinavaatteet ja loppusiivous, aamiainen noutopöydästä (7), kuntosalin käyttö aukioloaikoina, asiakassaunojen käyttö 
iltaisin. Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus (suositellaan kaikille) 
 
Lapland Hotel Riekonlinna 
www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/saariselka/lapland-hotels-riekonlinna.html 

Tasokkaana lomakohteena tunnettu hotellimme palvelee monipuolisesti lomalaisia sekä kokousasiakkaitaan. Lapland 
Hotel Riekonlinna sijoittuu keskelle tunturikylää eikä Jäämerikään ole kuin päivämatkan päässä Saariselästä. Loma-
laista tai vaikkapa kokonaista tiimiä liikuttaa luontopoluilla ja erilaisilla safareilla yhteistyökumppanimme Lapin Safa-
rit, palvelut löytyvät helposti samasta talosta. Palvelut: 2 ravintolaa, 2 tilaussaunaa, auditorio, kokoustiloja, aulabaari, 
suksien hoitohuone. 

Matkan liikennöi:  Kuopion Tila-Auto Oy  www.tila-auto.com  
 
 

Matkan vastuullinen järjestäjä: 
MATKA-MAINIO OY  
puh. 017 – 46 33 666  
henna@matkamainio.fi 
 

 



 
Standard 1-hh/2-hh (hotellihuone):  
Tilava hotellihuone päärakennuksessa. Kaksi erillistä vuodetta sekä oma parveke. Savuttomissa huoneissa 
varustuksena: hiustenkuivaaja, langaton internet, minijääkaappi, satelliitti-tv, suihku, wc, vedenkeitin. 
 
Lomahuoneisto 1 makuuhuone (43m²) 
Hyvin varusteltu lomahuoneisto kerrostalossa kävelymatkan (n. 100m) päässä hotellilta. Huoneistossa yksi 
makuuhuone, joissa kaksi erillistä vuodetta. Olohuoneessa yhdistetty keittiö- ja ruokailutila. Sohvasta saa lisävuoteet 
kahdelle henkilölle. Talossa on hissi. Savuttomissa huoneistoissa varustuksena: hiustenkuivaaja, langaton internet, 
parveke, sauna, vaatteiden kuivauskaappi, varusteltu keittiö, satelliitti-tv, suihku, wc, vedenkeitin. 
 
Lomahuoneisto 2 makuuhuone (54m²) 
Hyvin varusteltu lomahuoneisto kerrostalossa kävelymatkan (n. 100m) päässä hotellilta. Huoneistoissa kaksi 
makuuhuonetta, joissa kaksi erillistä vuodetta. Olohuoneessa yhdistetty keittiö- ja ruokailutila. Sohvasta saa 
lisävuoteet kahdelle henkilölle. Talossa on hissi. Savuttomissa huoneistoissa varustuksena: hiustenkuivaaja, langaton 
internet, parveke, sauna, vaatteiden kuivauskaappi, varusteltu keittiö, satelliitti-tv, suihku, wc, vedenkeitin. 
 
Majoitusvaihtoehdot Riekonlinna - Saariselkä - Lapland Hotels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


