
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 
sijaitsevat Castle-hotellin pohjakerroksessa. 

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

HOHTOKEILAUS BOWLCIRCUS - 
KEILAVIIHDEKESKUKSESSA

   SU-TO   PE-LA
Rata klo –15   22 €/h   25 €/h
Rata klo 15–  29 €/h   34 €/h   
Kenkävuokra 2€

   HOLIDAY CLUB OSAKKAILLE

TERVETULOTILAISUUS
Holiday Club -viikko-osakkaille tervetulotilaisuus  
kokoustiloissa maanantaisin klo 16.

Kahvitarjoilu sekä hyödyllistä tietoa hotellin ja alueen 
palveluista.

RETKILUISTELUA
Tiistaisin pääset tutustumaan retkiluistelun saloihin 
Saimaan jäällä. Opas neuvoo parhaimmat niksit, jonka 
jälkeen omatoiminen luisteluretki voi alkaa.  
Hinta: aikuinen 12 €, lapsi 6 €, pelkkä reittilippu 5€

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

JääAREEnA
Torstaisin pöytätennis sekä luistelu -50% 

Muista myös osakas-alennukset osakaskorttia 
näyttämällä mm. kylpylä, hoito-osasto, harrasteet, 
Angry Birds Activity Park, Saimaa Adventures,  
kauppakeskus Caprin myymälät.
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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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PILKKIRETKI SAImAALLE (3 H)
Opas hakee ryhmän hotellin vastaanotosta. Matka 
jäälle taittuu moottorikelkkareessä Vauhdikkaasti.  
Ammattitaitoinen pilkkiopas neuvoo lajin saloihin.  
Retkeen kuuluu eväät! Hinta: aikuinen 50 €, lapsi 25 €

SUUR-SAImAAn KELLUnTAA (1H)
Tämä aktiviteetti vie ryhmäsi rentoutumaan veteen 
turvallisesti kuivapuvut päällä.  Kohtaa kylmä vesi 
mukavasti kuivapuvun lämmössä.
Hinta: 48€/hlö

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 €

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: aikuinen 22 €, lapsi 12 €

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: kuljettaja 59 €, matkustaja 49 €

KOKO PERHEEn REKIRETKI (1,5H)
Retki moottorikelkkareessä kestää n. 15 min / suunta. 
Retkellä voit lumikenkäillä ja pelata frisbeegolfia vapaasti 
yksityisradalla.Tarjolla on aina kuumaa mehua ja kevyet 
retkieväät!  
Lisätilauksesta myös savulohta.
Hinta: 29 € aikuinen, 16 € lapsi
Savulohiannos + 16 € / hlö

klo 

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

OHJELmIEn  

VARAUKSET  

edellisenä päivänä  

klo 18  

mennessä!


