
 

HIIHTOMATKA SAARISELÄLLE  
Su–Su 27.03.-03.042022 (8 pv)    
    
 

Matkaohjelma: 
Su 27.03. Lähtö bussilla kohti pohjoista (Kuopio-Iisalmi-Kajaani).  

N. 800km matka bussilla (ajoaika taukoineen noin 11 tuntia) halki Suomen Lappiin Saariselälle, joka 
ei ole laskettelijoiden, vaan hiihtäjien paratiisi. Saapuminen Saariselälle n. klo 19.00.  Majoittuminen 
Tuntuhotelliin, https://santashotels.fi/hotellit/hotel-tunturi-saariselka/ 

 

Ma - La Aamiainen. Saariselän Tunturihotellin maisemissa ihanteelliset hiihtomaastot, jotka alkavat heti 
ovelta, Laanilan monotanssit 3km päässä (matkan vähimmäistavoitteena voisi leikillisesti pitää, että 
ainakin kerran viikon sisällä kävisi monotansseissa), sekä paljon muita illanviettomahdollisuuksia, 
Saariselän kylpylä sekä kaupat ihan vieressä.  

 

Su 03.04.  Aamiainen. Klo 09.00 lähtö paluumatkalle. 
 
 
 

Hinnat: Standard hotellihuone (iltasauna sisältyy hintaan): 
 495 €/henkilö 2-hh:ssa aamiaisella 770 €/henkilö 1-hh:ssa aamiaisella  

 

Saunalliset huoneisto: 
590 €/henkilö  1 - 2 hlön studio-huoneisto (2 hlöä/huoneisto) 

650 €/henkilö  2 – 4 hlön huoneisto, 1mh (2 hlöä/huoneisto) 

415 €/henkilö  2 – 4 hlön huoneisto, 1mh (4 hlöä/huoneisto) 

480 €/henkilö  4 - 6  hlön huoneisto, 2mh (4 hlöä/huoneisto) 
 

 
Hintoihin sisältyy: 

 Bussimatkat em. ohjelman mukaan Kuopion Tila-Auton upealla bussilla 

 Majoitus valitussa huone-/huoneistotyypissä 

 Aamiainen noutopöydästä (7) 
o Lisämaksusta päivälliset noutopöydästä = puolihoitopaketti 224 €/7 vrk 

 Kuntosalin vapaan käytön 

 Ohjelmamaksu ravintolaan normaaleina tanssi-iltoina (ei koske ulkopuolisentahon järjestämiä erikoisiltoja) 
 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus (suositellaan kaikille) 
 
Takuumatka = Matkalle ei ole minimilähtijämäärää. Matka toteutuu, kun matkalle on yksikin lähtijä. 
 
Santa's Hotel Tunturi (=Tunturihotelli), Lutontie 3, 99830 Saariselkä, puh. 016- 681 501.  Santa's Hotel Tunturi 
muodostaa monipuolisen ja korkeatasoisen palvelukokonaisuuden (paljon eritasoisia ja eri palveluita sisältäviä 
majoituspalveluita). Yhteensä huoneita ja huoneistoja on 260. Hotellin päärakennuksessa palvelee vastaanotto 
lomalaisia aamuvarhaisesta iltamyöhään. www.tunturihotelli.fi 
 

 

Lisätietoja:  

Kuopion Tila-Auto Oy  www.tila-auto.com  
puh 044 –705 2900 info@tila-auto.com  
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen 
 
 
 
 
 

Matkan vastuullinen järjestäjä: 

MATKA-MAINIO OY  
puh. 017 – 46 33 666 henna@matkamainio.fi 

 
 

http://www.matkamainio.fi/
https://santashotels.fi/hotellit/hotel-tunturi-saariselka/
http://www.tunturihotelli.fi/
http://www.tila-auto.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e_vFMDzzUEWIMoSX9sw2XEx0AUEsffdNhIrYSfrsBVlUOTJFRTI0MzBWOExDRVlZSUg2WU1ZSFgwMy4u
mailto:henna@matkamainio.fi
https://www.tila-auto.com


 

 

 

Lisätietoa hotellista: 
Saariselän hotelli Santa´s Hotel Tunturi 
https://santashotels.fi/hotellit/hotel-tunturi-saariselka/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotellihuoneet Standard  
2-4 hengelle. kaksi sänkyä, lisävuoteet sohvasta. Suihku, hiustenkuivain, satelliitti-TV, puhelin, langa-
ton internetyhteys, kahvi-tee-kaakaosetti, vedenkeitin, jääkaappi. Yhteinen kuivaus- ja suksien huol-
tohuone.  

 

 

Huoneistot 1-2 hengelle 
 n. 25m2. Kahden hengen huone, jossa minikeittiö ja sauna. Varustukseen kuuluu hiustenkuivain, 
minikeittiö astioineen, jääkaappi, satelliitti-TV, puhelin, langaton internetyhteys, kahvi-tee-kaakao-
setti. Yhteiset kuivaus- ja suksien huoltohuoneet.  

 

 

Huoneistot 2-4 hengelle 
n. 40m2. Makuuhuone kahdelle, olohuone, minikeittiö ja sauna .Lisävuoteet sohvasta. Huoneessa 
hiustenkuivain, minikeittiö astioineen, jääkaappi, satelliitti-TV, puhelin, langaton internetyhteys, 
kahvi-tee-kaakaosetti. Yhteiset kuivaus- ja suksien huoltohuoneet. 

 

 

Huoneistot 4-6 hengelle (kaksi kerrosta). 
69-79m2. Kaksi makuuhuonetta (molemmissa kaksi vuodepaikkaa, toisessa huoneessa parivuode ja 
toisessa kaksi erillistä sänkyä). Minikeittiö ja sauna. Lisävuoteet sohvasta. Huoneessa hiusten-
kuivain, minikeittiö astioineen, vedenkeitin, mikro. jääkaappi, satelliitti-TV, puhelin, langaton inter-
netyhteys, kahvi-tee-kaakaosetti. Yhteiset kuivaus- ja suksien huoltohuoneet. 
 
 
 

 

http://www.matkamainio.fi/
https://santashotels.fi/hotellit/hotel-tunturi-saariselka/
http://www.santashotels.fi/fi/hoteltunturi/majoitus/majoitustilat/4hlo
http://www.santashotels.fi/fi/hoteltunturi/majoitus/majoitustilat/4hlo
http://www.santashotels.fi/fi/hoteltunturi/majoitus/majoitustilat/standard
http://www.santashotels.fi/fi/hoteltunturi/majoitus/majoitustilat/2hlo
https://www.tila-auto.com

