
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) 52 €
Saunamaailma hinta aikuiset 7 €, lapset 5 €

kuntosAli jA Pöytätennis
sijaitsevat Castle-hotellin pohjakerroksessa. 

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

ohjAtut jumPAt Lähtö kylpylän sisäänkäynnistä.
vesijumPPA Ke klo 11:30, La klo 13:30, Hinta 8 €
suP Fit & BAlAnce  
Ke klo 12:15, La klo 14:15. Hinta 10 €
Uutuus liikuntatunti Sup-laudan päällä.

HOHTOKEILAUS BOWLCIRCUS - 
KEILAVIIHDEKESKUKSESSA
   norm.   osakas/Villas
Rata klo –15   25 €/h   22 €/h
Rata klo 15–  34 €/h   30 €/h   
Kenkävuokra 2€

   HOLIDAY CLUB OSAKKAILLE

TERVETULOTILAISUUS
Holiday Club -viikko-osakkaille tervetulotilaisuus  
kokoustiloissa maanantaisin klo 14. Kahvitarjoilu sekä 
hyödyllistä tietoa hotellin ja alueen palveluista.

fRISBEEgOLfIA
Saimaa Adventuresin frisbeegolfrata Rauhan ranta-
puistossa osakkaiden käytössä. Pelivälineet ja kartta 
Hintaan 4 € Saimaa Adventuresilta kauppakeskus 
Caprista. Lähtö Tiistaisin klo 12 - 15

VESIJUMPPA Ke klo 11:30, La klo 13:30
SUP fIT & BALANCE Ke klo 12:15, La klo 14:15
Hinta osakkaille 7 € 

HOHTOKEILAUS
Keskiviikkoisin keilataan halvemmalla. Osakkaille joka 
keskiviikko keilarata 10€/h sisältää kenkävuokran.

JääAREENA
Torstaisin tennis, padel sekä luistelu -50% 

Muista myös osakas-alennukset osakaskorttia 
näyttämällä mm. kylpylä, hoito-osasto, harrasteet,   

Angry Birds Activity Park, Saimaa Adventures.
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Vipelentie 11, Lappeenranta, Rauha
Kauppakeskus Capri
puh. 05 230 2555 
info@saimaa-adventures.fi 
www.saimaa-adventures.fi 
Avoinna Ti-La klo 11-17
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JOUSIAMMUNTAA SISäLLä (1H) 
Voimme ampua jousipyssyllä valkokankaalle  
heijastettuja eläinhahmoja.  Ohjattu jousiammunta 
kestää n. 1h. Soveltuu myös lapsille yli 6v. 
Hinta: aikuiset 15 €, lapset 10 € (min 3 henkeä)

RAUHA RACE AARTEENMETSäSTYS (1-2H) 
Ohjaaja jakaa jokaiselle aarrekartat Rauhan alueesta.  
Saat pisteitä siitä kuka on löytänyt kaikki aarteet sekä 
ajasta. Aarrejahti sopii kaiken ikäisille ja myös 
perheille lomatekemiseksi.  
Hinta: aikuiset 10 €, lapset 5 €

fRISBEEgOLfIA (1H) 
Oma yksityisrata rantapuistossa 5 korilla.
Välinevuokra 6 € sis. kartan + frisbeet 
 
VUOKRAUS       1 h     2 h   vrk 2 vrk     vko 
Polkupyörä   6 €  12 €   25 €    29 €       65 € 
Maastopyörä  10 € 15 €  30 €    49 €     89 € 

Soutuvene   20 €   40 €     55 €     150 €
Moottorivene    50 €   90 €   140 €   280 €

Kalastusvälineet    5 €  10 €

     

MÖNKIJäSAfARI (45 MIN)
Lyhyen keston vuoksi safari soveltuu hyvin myös  
lapsiperheille. Hinta: 49 € kuljettaja, 35 € matkustaja
 
Kuljettajalla B-luokan ajokortti pakollinen,  
Kokonaiskesto n. 45 min. Ajoaikaa n. 30-35 min  
Hinta sis. oppaan ja ajovarusteet.  

KELLUNTAA KUIVAPUVUISSA (1 H)
Pue yllesi kuivapuku ja pääset seikkailemaan hyisen 
veden äärelle. Kylmä vesi ei haittaa kun on kunnon 
varusteet. Hinta: 39 € 

SYYSRETKET RIB-VENEELLä SAIMAALLA (2-3 H)
RIB-Veneeseen mahtuu n. 10 henkeä kuljettajan 
lisäksi. Safari suuntautuu saaristoon, missä nautimme 
kahvit. Matka taittuu nopealla veneellä 
joutuisasti ja aikaa jää tutustua saareen missä voi 
poimia marjoja ja sieniä. Myös sauna halukkaille  
lisähinnasta! Retken hintaan sisältyy vaatetus. 
Hinta: 65 € / hlö 
(min 3 henkeä / lähtö) 
+15€ / hlö Kellunta kuivapuvuissa 
+35 € / hlö Saunalisä 

klo 14

Pidätämme oikeuden muutoksiin!Pidätämme oikeuden muutoksiin!

OHJELMIEN  

VARAUKSET  

edellisenä päivänä  

klo 18 mennessä! 

Puh. 05 230 2555


