
SAIMAA ADVENTURES
Vipelentie 11, Kauppakeskus Capri
Lappeenranta, Rauha 
puh. 05 230 2555 
info@saimaa-adventures.fi 
www.saimaa-adventures.fi 
Avoinna säävarauksella klo 11–17
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ANGRY BIRDS ACTIVITY PARK  
sijaitsee kauppakeskus Caprissa noin 100 metriä  
hotellin sisäänkäynnistä.  
päivälippu 18 €/hlö (4 vuotta täyttäneet) 
next day -lippu 10 €, alle 4-vuotiaat maksutta

CIRQUE DE SAIMAA -KYLPYLÄ  
JA SAUNAMAAILMA
sijaitsevat hotellin pohjakerroksessa.

Kylpylä avoinna päivittäin 9–22
Hinta: lapset (4–14-vuotiaat) 12 €, aikuiset 20 €,  
perhelippu (1+3 tai 2+2) 48 €

Saunamaailma avoinna päivittäin 12–21 
Hinta aikuiset 7 €, lapset 5 €,  
edellyttää kylpyläranneketta
 
FITNESS, PÖYTÄTENNIS JA KUNTOSALI 
sjaitsevat Castle-hotellin pohjakerroksessa.  
Hotellin asiakkaille kuntosali on ilmainen. 
Välinevuokraus kylpylän Beatles-baarista.

HOTELLIKIERROKSELLA  
tutustutaan Holiday Club Saimaan palveluihin ja  
alueeseen. Osallistumalla tiedät, mitä kaikkea voit 
lomasi aikana tehdä. Kierros alkaa hotellin  
vastaanotosta lauantaisin klo 16.

JÄÄAREENA
Kaukalon toisessa päädyssä on maali, voit harjoitella 
jääkiekkotaitojasi, toinen pääty on ainoastaan luiste-
luun. Tarkista yleisöluisteluvuorot netistä holidayclub.fi 
tai vastaanotosta. Päivälippu lapset 5 €, aikuiset 10 €
luistinvuokra 5 €, jääkiekkomaila+kiekko 5 €

LASTENMAAILMA 
sjaitseet Castle-hotellin pohjakerroksessa. Lasten-
maailmassa puuhaillaan, leikitään ja liikutaan turvalli-
sesti ohjaajan kanssa. Leikit ja pelit vaihtelevat ryhmän 
koon ja ikäjakauman mukaan. 
tiistai, torstai ja lauantai klo 10–17.30
keskiviikko ja perjantai klo 14–21
Hinta 10 €/tunti, 25 €/päivä
Ilmoittautuminen kylpylän vastaanottoon.

TANKOTANSSITUNNIT 
niin aloittelijoille kuin harrastajille! Tunneilla  
opit alkeita tai näyttäviä jatkotason liikkeitä.
Hinta 10 €/hlö, tiistai ja lauantai klo 18–19

TERVETULOTILAISUUS 
Holiday Club -viikko-osakkaille kokoustiloissa 
lauantaisin klo 15.45 

holidayclub.fi



 

 

ATREENALIN SEIKKAILUPUISTO (2,5 H) 
Luontoarvoja kunnioittaen toteutettu Atreenalin -seik-
kailupuisto kutsuu koko perhettä, myös pienimmille! 
Löydä oma seikkailuelämyksesi ja vietä unohtumaton 
päivä.  Hinta: aikuiset 20 €, Lapset 15 € (yli 130 cm, 
mutta alle 16-v) Lapset/Lastenmaa 10 € (alle 130 cm)  
Avoinna lauantaisin, pakkasraja -10

SUUR-SAIMAAN KELLUNTA (1 H)
Pue yllesi kuivapuku ja pääset seikkailemaan hyisen 
veden äärelle. Kylmä vesi ei haittaa kun on kunnon 
varusteet. Matka avannolle taittuu mukavasti kelkka-
reessä. Hinta: 45 €/hlö

PILKKIRETKI SAIMAALLE (3 H)
Opas hakee ryhmän hotellin vastaanotosta. Matka 
jäälle taittuu moottorikelkkareessä Vauhdikkaasti.  
Ammattitaitoinen pilkkiopas neuvoo lajin saloihin.  
Retkeen kuuluu eväät! Hinta: lapsi 25 €, aikuinen 50 €
 
 
VUOKRAUS  1 h  2 h  vrk  2 vrk    vko 
sukset, 8 €  12 €  25 €  29 €    65 € 
potkukelkka,  
lumikengät 
pilkkivarusteet    10 €  15 € 
pulkka/liukuri  2 €  4 €  10 €  15 € 
 3 h  vrk 
retkiluistimet 22 €  26 € 
perhepaketti  52 €  80 €

VIERAILU LAPIN KODALLE (2 H)
Retki alkaa kelkkareessä kohti aitoa Lapin tunnelmaa. 
Huonolla säällä voi matkan taittaa myös autolla. Perillä 
nautitaan Lapin tunnelmasta ja suuresta kodasta. Retki  
huipentuu poroajeluun ja loimulohiannokseen kodan 
lämmössä. Hinta: lapsi 28 €, aikuinen 39 €

RETKILUISTELUA LUONNON JÄÄLLÄ (3 H)
Uutuuslajissa tutustut retkiluistelun saloihin Saimaan 
luonnon jäällä. Opas neuvoo parhaimmat niksit, jonka 
jälkeen omatoiminen luisteluretki voi alkaa. Matkalla 
on kahvio sekä nuotiopaikka makkaranpaistoon!
Hinta: lapsi 12 €, aikuinen 22 € 

MÖNKIJÄSAFARI (40 MIN.)
Vauhdikas mönkijäsafari vie matkalle Saimaan rannan 
teitä pitkin kohti hienoja maastoja ja maisemia. Lyhyen 
kestonsa vuoksi safari soveltuu hyvin myös lapsiper-
heille. Hinta: matkustaja 43 €, kuljettaja 65 € 

MOOTTORIKELKKASAFARI SAIMAALLA (1 H)
Elämyksellinen moottorikelkkasafari Saimaan  
maisemissa. Safarilla nautitaan moottorikelkkailusta 
ammattitaitoisen oppaan johdolla.
Hinta: matkustaja 40 €, kuljettaja 85 € 

klo 14

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

OHJELMIEN  

VARAUKSET  

edellisenä päivänä  

klo 18  

mennessä!


