
Vipelentie 11, Lappeenranta, Rauha
Kauppakeskus Capri
puh. 05 230 2555 
info@saimaa-adventures.fi 
www.saimaa-adventures.fi 
Avoinna klo 11–17
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Angry Birds Activity PArk  
sijaitsee kauppakeskus Caprissa  
noin 100 metriä hotellin sisäänkäynnistä.  
Päivälippu 18 € (alle 4v. ilmainen), next day 10 €,  
Perhelippu 58 € (sis. 4 hlöä).

cirque de sAimAA -kylPylä  
jA sAunAmAAilmA (2,5 h)  
Kylpylä avoinna päivittäin.
Hinta aikuiset 20 €, lapset 12 € (alle 4v. ilmainen) 
perhelippu (1+3 tai 2+2) 48 €
Saunamaailma hinta aikuiset 7 €, lapset 5 €

lAstenmAAilmA
Valvottu lastenhoito avoinna tiistaista lauantaihin.  
Lapsi 10 €/h tai koko päivä 25 € (omat eväät).

Fitness, Pöytätennis jA kuntosAli 
sjaitsevat Castle-hotellin pohjakerroksessa. 

jääAreenA
Tarkista yleisöluisteluvuorot netistä holidayclub.fi  
tai vastaanotosta. Päivälippu aikuiset 10 €, lapset 
5 €, luistinvuokra 5 €, jääkiekkomaila + kiekko 5€. 

PADEL 
Padel-kenttä sijaitsee kylpylän katolla Sun Deckilla.
Välinevuokraus ja varaukset kylpylän Beatles-baarista. 
Hinta 24 €/h sisältää mailat ja vuokrapallot.
 
TENNIS 
Tennis-kenttä sijaitsee hotellin ja rannan välisessä 
puistossa. Välinevuokraus ja varaukset kylpylän  
Beatles-baarista.
Hinta 20 €/h, mailavuokraus 3 €/maila.
 
GOLF 
18-reikäinen golfkenttä, par3 - kaikille avoin harjoitus-
kenttä, range, golf-pron palvelut.
Kysy lähtöaikoja golfklubilta puh.043 825 2841. 

TErvETuLOTILAISuuS jA hOTELLIkIErrOS
Holiday Club -viikko-osakkaille kokoustiloissa. 
Holiday Clubin ja Saimaa Adventuresin henkilökunta 
esittelevät alueen aktiviteetteja. Kierroksella tutustu-
taan Holiday Club Saimaan palveluihin ja alueeseen.  
Maanantaisin klo 16.

hOSSukAN hELMI (2,5h)  
Hulppea saunamiljöö Saimaan rannalla kutsuu teidät 
viettämään kesäiltaa Saimaalaiseen tyyliin. Saunotaan, 
uidaan ja ennen kaikkea viihdytään kauniilla 
paikalla hyvässä seurassa. 
VINKKI! Upea paikka päättää risteilysi tänne! 
Tarjoushinta 1.7-15.8 su-pe 250 € ryhmät alle 12 hlöä

holidayclub.fi

Viikko-
ohjelma-     

15.9.15 asti 



 

 

SuP OuTDOOr -kurSSI (60 MIN) – uuTuuS!
Alkeiskurssilla opit SUP-lautailun perusteita:  
turvallinen harrastaminen, laudan ja melan käsittely, 
laudalle nousu sekä melontatekniikoita.
Hinta: 55 €/hlö 

SuP OuTDOOr -rETkI (2-3 h) – uuTuuS!
SUP-melontaretkellä pääset tutustumaan lähialueen 
vesistöihin ja luontoon. Smoothie tai muu juoma  
kuuluu retken hintaan rantakahvilassa. 
Hinta: 95 €/aikuinen, 65 €/lapsi

SuP & SOuTu kALASTuSrETkI 2-3 h – uuTuuS!
Tähän kalaretkeen kuuluu kalastusmallin SUP-lauta, 
vapateline sekä soutuvene. Muu perhe voi istua  
turvallisesti soutuveneessä. Voit kierrellä kaikki  
matalikot ja kaislikot. Siellä parhaat kalat on!  
Hinta: 85 €/aikuinen, 55 €/lapsi 
 
vuOkrAuS       1 h     2 h   vrk 2 vrk     vko 
Polkupyörä   6 €  12 €   25 €    29 €       65 € 
Maastopyörä  10 € 15 €  30 €    49 €     89 € 
Mopo-skootteri  30 €  60 € + lisätunnit  10 €
Soutuvene   20 €   40 €     55 €     150 €
Moottorivene    50 €   90 €   140 €   280 €
Onkivälineet    5 €  10 €
Virveli    8 €  20 € 
 
vesijetti          125 €  250 €   350 €

SuP-LAuDAT    1 h   2 h   3 h   4 h      vrk
Stand Up Paddling   20 €   35 €   50 €   60 €    80 € 
"Maailman nopeimmin kasvava vesiurheilulaji"

MÖNkIjÄSAFArI (40 MIN)
Mönkijäsafari rantateitä pitkin kohti hienoja maastoja 
ja maisemia. Lyhyen keston vuoksi safari soveltuu 
hyvin myös lapsiperheille. 
Hinta: 49 € kuljettaja, 39 € matkustaja 

MÖNkIjÄSAFArI (2-3 h)  
125 € kuljettaja, 65 € matkustaja,  
Savulohiannos ja kahvit + 15 €/hlö 

Safareilla kuljettajalla B-luokan ajokortti pakollinen!

kALASTuSrETkI MOOTTOrIvENEELLÄ (1 PvÄ) 
Opas neuvoo parhaat kalapaikat jonka jälkeen  
omatoiminen retki voi alkaa. Sis. veneen moottorilla 
(2,5 hp), tankillisen polttoainetta sekä kalastusvälineet. 
Hinta: 165 €/paketti, maksimi 4 hlöä 
ei sis. lupia, kalastuslupa 14 € hlö /vko
Eväät +10 € henkilö

M/S EMMA -rISTEILY (1 h)
Lähde Saimaan sinisille aalloille nauttimaan kesäisestä 
päivästä risteillen. M/S Emma on noin 20 metriä 
pitkä yli 100 vuotta vanha hinaaja. Hintaan sis. kahvit.
Hinta: 28 €/aikuinen, 15 €/lapsi

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

OhjELMIEN  

vArAukSET  

edellisenä päivänä  

klo 18 mennessä! 

Puh. 05 230 2555


