
 25.3. - 1.4.2023 (8pv)
alk. 595e/hlö

Lapland Hotels Riekonlinna



Matkaohjelma:

La 25.03. 
Lähtö bussilla (lähtöaikanne- ja paikkanne merkitty laskuun) 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 Lapland Hotels Riekonlinnaan,

Su - Pe 
Aamiainen. Polveilevat tunturimaastot ja kansallispuistot
mahdollistavat erilaisen hiihtoretken vaikka joka päivälle. 
Pelkästään Saariselän alueella huollettuja latukilometrejä on 200,
joista valaistuja 34 km. Hiihtomaastot alkavat miltei heti hotellin
ovelta. Illanviettomahdollisuuksia alueelta löytyy hyvin. Saariselän
kylpylä sekä kaupat myös ihan vieressä.

La 01.04. 
Aamiainen. Klo 09.00 lähtö paluumatkalle. 



Bussimatkat em. ohjelman mukaan
Majoitus valitussa huone-/huoneistotyypissä
Aamiainen noutopöydästä (7)
Kuntosalin käyttö aukioloaikoina
Asiakassaunojen käyttö iltaisin

Hinnat: Standard hotellihuone (iltasauna sisältyy hintaan):
595 €/henkilö 2-hh:ssa aamiaisella 895 €/henkilö 1-hh:ssa aamiaisella

Saunalliset lomahuoneistot:
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)

Hintoihin sisältyy:

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus (suositellaan kaikille)

Matkan maksaminen: yksittäislaskutus sähköpostilla (kirjelasku +4 €/kirje).
Ennakkomaksu 100 €/henkilö vahvistaa varauksen. 
Loppusuoritus 4 viikkoa ennen matkaa. 



Peruutusehdot: yleiset matkapakettiehdot eivät ole voimassa ryhmämatkalla. Peruutus aikaisemmin kuin 31 vrk
ennen lähtöä, kulut ennakkomaksu. Peruutus 31–21 vrk ennen matkaa, kulut 25% matkan hinnasta. Peruutus 20–14
vrk ennen matkaa, kulut 50% matkan hinnasta. Peruutus 13–7 vrk ennen matkaa, kulut 75% matkan hinnasta.
Peruutus myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, kulut 100%. Suosittelemme matkalaisia hankkimaan
matkustajavakuutuksen, joka korvaa peruuntumisesta aiheutuvat kulut sairastapauksessa. 

Bussin lähtöaikataulu: 
Kuopio linja-autoasema klo 07.00
Siilinjärvi matkahuolto klo 07.30
Iisalmi linjaautoasema 
Kajaani 
Rovaniemi. 
Lähtöpaikalla on hyvä olla 10min ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 
Bussi ajaa lähtöpaikan kautta vain mikäli sieltä on ilmoittautunut lähtijöitä. 

Matkan liikennöi Kuopion Tila-Auto Oy ja 
matkan vastuullinen järjestäjä on Matka-Mainio Oy

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Kuopion Tila-Auto Oy
www.tila-auto.com
puh 044 732 9000
hanna.kinnunen@tila-auto.com



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

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. 


