Palvelupaketit 2019–2020
Vuoden hiihtokoulu

skisaariselka.fi

Vuoden hiihtokoulu

Easy Ski ( 3h / päivä )
Saatavilla
Kesto
Ryhmäkoko
Soveltuu

Varaus

Easy Ski
Kaikenkattava laskettelu- tai lumilautailukokemus
Turvallisesti ja helposti alkuun uuden harrastuksen parissa!
Koulutetut hiihdonopettajamme auttavat sinua varusteiden
valinnassa ja niiden käytössä, vievät sinut taitotasoasi
vastaavalle rinnealueelle sekä neuvovat hissien käytössä.
Opit lajin perustekniikan alkeet, ja opettajat antavat sinulle
eväitä itsenäiseen harjoitteluun. Opettajat voivat myös hioa
jo pidemmälle ehtineiden harrastajien tekniikkaa. Opetusta
on saatavilla lasketteluun, lumilautailuun, telemarkiin,
parkkilaskuun ja rinteiden ulkopuolisen puuterilumen
laskemiseen.

23.11.2019–
3 tuntia

Päivä

2–10 henkilöä
• Ryhmät aloittelijoille, keskitasolle ja
edistyneille laskettelijoille.
• Minimi-ikä lasketteluun 5 vuotta, lumilautailuun 7 vuotta.
• Ennakkovaraus tehtävä viimeistään
kello 16:00 edeltävänä päivänä.

Aloitusaika ja
-paikka

• Tunnit alkavat päivittäin kello 10:15,
12:00 ja 14:15.
• Tapaaminen Saariselkä Ski & Sport
Resortin Service Centre -vuokraamossa
(Kullanhuuhtojantie, 99830 Saariselkä)
30 minuuttia ennen tunnin alkua.

Sisältää

• Hissilipun (3h tai päivä)
• 90 minuutin laskettelu- tai lumilautailutunnin ryhmässä
• Välinevuokran (kypärä, sukset, monot
ja sauvat tai lumilauta ja kengät) 3
tunniksi tai koko päiväksi
• WinterPark aktiviteettien käyttö hissilipun voimassaolon aikana

Lisätiedot

Hinnat
Alempi hinta

Osallistujilla tulee olla lämpimät
lasketteluun sopivat talvivaatteet ja
käsineet. Toppa-asuja on vuokrattavissa
vuokraamostamme. SkiShopistamme
löytyy myös laadukkaat pipot, käsineet ja
lasit sekä Ski Saariselkä -brändituotteet.

98 € / 91 € *

109 € / 98 € *

* lapset ( 7–16 v. ) ja seniorit 64+ v.

Tiedustelut ja varaukset
+358 16 668 882
skischool@skisaariselka.fi
www.skisaariselka.fi
Palvelut järjestää:
Saariselkä Ski & Sport Resort Oy, y-2701321-5.
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Aurora Tobogganing™ ( 2h )
Saatavilla

15.12.2019–1.4.2020

Kesto

2 tuntia

Ryhmäkoko

Aurora Tobogganing™
– Revontulipulkkailu
Koe kaamosajan taika ja laske Suomen pisintä pulkkamäkeä!
Nouset tuolihissillä Kaunispään huipulle, mistä avautuu näkymä
Saariselän kylän tuikkivien valojen ylle. Uudistetun pulkkamäen
revontuliaiheinen valotaide ohjaa sinut takaisin laaksoon ja hissille.

Soveltuu
Varaus
Aloitusaika ja
-paikka
Sisältää

Lisätiedot

Minimi 2 henkilöä
• Soveltuu koko perheelle. Alle 12-vuotiaat lapset vain aikuisen valvonnassa.
• Ennakkovaraus tehtävä viimeistään
kello 16:00 edeltävänä päivänä.
• Saariselkä Ski & Sport vuokraamo keskuksen aukioloaikoina
•
•
•
•

90 minuutin ohjatun pulkkailun
Pulkan ja otsalampun vuokran
3 tunnin lipun tuolihissiin
WinterPark aktiviteettien käyttö hissilipun voimassaolon aikana

Osallistujilla tulee olla lämpimät
ulkoiluun sopivat talvivaatteet ja
käsineet. Toppa-asuja on vuokrattavissa
vuokraamostamme. SkiShopistamme
löytyy myös laadukkaat pipot, käsineet ja
lasit sekä Ski Saariselkä -brändituotteet.

55 €

Hinta
Kaamosyö

Kyllä

Tiedustelut ja varaukset
+358 16 668 882
skischool@skisaariselka.fi
www.skisaariselka.fi
Palvelut järjestää:
Saariselkä Ski & Sport Resort Oy, y-2701321-5.

WinterPark
Saatavilla

15.12.2019– 1.4.2020

Kesto

Koko päivän / 2 tunnin tuolihissilippu

Ryhmäkoko
Soveltuu

WinterPark
Koko perheen lumiaktiviteetit yhdessä paketissa!
Esitys. Ihaile tunturilta avautuvia maisemia tuolihissistä, ja
koe Aurora Tobogganing -pulkkamäen elämys matkalla alas
Kaunispään huipulta. Laske snowtuberenkaalla hauskassa
liukumäessä tai haasta kaverisi kisaamaan kanssasi
jääkolkassa! Halutessasi voit myös vaihtaa kengät luistimiin ja
siirtyä luisteluradalle.

Varaus
Aloitusaika ja
-paikka
Sisältää

Lisätiedot

Rajoittamaton
• Soveltuu koko perheelle. Alle 12-vuotiaiden lasten snowtubeilu ja pulkkailu
vain aikuisen valvonnassa.
• Ennakkovarausta ei tarvita
• Saariselkä Ski & Sport Resort
keskuksen aukioloaikoina.
•
•
•
•
•
•
•

2 tunnin lipun tuolihissiin
Välineet seuraaviin aktiviteetteihin:
Pulkkailu
Snowtube
Luistelu
Jääkolkka
Lumilabyrintti

Ohjattu pulkkailutuote katso: Aurora
tobogganing™.
Osallistujilla tulee olla lämpimät
ulkoiluun sopivat talvivaatteet ja
käsineet. Toppa-asuja on vuokrattavissa
vuokraamostamme. SkiShopistamme
löytyy myös laadukkaat pipot, käsineet ja
lasit sekä Ski Saariselkä -brändituotteet.

Hinta
Alempi hinta

25 € / 12 € *
* lapset ( 7–16 v. ) ja seniorit 64+ v.

Tiedustelut ja varaukset
+358 16 668 882
skischool@skisaariselka.fi
www.skisaariselka.fi
Palvelut järjestää:
Saariselkä Ski & Sport Resort Oy, y-2701321-5.
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Vuoden hiihtokoulu

Easy Maastohiihto ( 3h / Päivä )
Saatavilla

23.11.2019–12.5.2020

Kesto

3 tuntia

Ryhmäkoko
Soveltuu

Easy Maastohiihto
Koulutetut hiihdonopettajamme auttavat oikeiden varusteiden
valinnassa ennen tunnin alkua. Opetuksen sisältö räätälöidään
ryhmän lähtötasoa vastaavaksi, ensikertalaiset saavat
perustaidot hiihtämiseen, jo aiemmin hiihtäneet saavat
neuvoja erilaisiin hiihtotekniikoihin ja esimerkiksi varmuutta
alamäkien turvalliseen laskemiseen. Opetus tapahtuu erityisesti
aloittelijoille sopivalla turvallisella, tasaisella harjoitusladulla,
joka kulkee kauniin Luttojoen vartta Kaunispään ja Iisakkipään
välisessä laaksossa.

Varaus

Päivä
2–10 henkilöä

• Murtomaahiihto soveltuu kaikille
6-vuotiaista ylöspäin, ja meillä on
opetusta aloittelijoille, keskitasolle ja
kokeneille hiihtäjille.
• Ennakkovaraus tehtävä viimeistään
kello 16:00 edeltävänä päivänä.

Aloitusaika ja
-paikka

• Lähtöaika sovittavissa
• Tapaaminen Saariselkä Ski & Sport
Resortin vuokraamossa (Kullanhuuhtojantie, 99830 Saariselkä) 30 minuuttia
ennen tunnin alkua.

Sisältää

• 90 minuutin ryhmätunti
• Murtomaahiihtosukset ja monot 3 tunniksi tai koko päiväksi

Lisätiedot

Hinta
Alempi hinta
Kaamosyö

Osallistujilla tulee olla lämpimät hiihtoon
/ ulkoiluun sopivat talvivaatteet ja
käsineet. Toppa-asuja on vuokrattavissa
vuokraamostamme. SkiShopistamme
löytyy myös laadukkaat pipot, käsineet ja
lasit sekä Ski Saariselkä -brändituotteet.

76 € / 63 € *

81 € / 68 € *

* lapset ( 7–16 v. ) ja seniorit 64+ v.
Kyllä

Tiedustelut ja varaukset
+358 16 668 882
skischool@skisaariselka.fi
www.skisaariselka.fi
Palvelut järjestää:
Saariselkä Ski & Sport Resort Oy, y-2701321-5.
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Vuoden hiihtokoulu

Saatavilla

15.12.2019– 15.4.2020
3 tuntia

Ryhmäkoko
Soveltuu

Taitojen karttuessa pidemmälle ehtineet hiihtäjät voivat
suunnata pidemmälle laturetkelle tai vaikka suunnata
tunturihiihtoretkelle Iisakkipään huipulle josta horisonttiin
avautuu henkeäsalpaavan upea maisema Urho Kekkosen
kansallispuiston tuntureille. Etenemme rauhallisesti
ja turvallisesti teräsreunaisilla tunturihiihtosuksilla
koskemattomille hangille hiihdonopettajan opastuksessa. Joulumaaliskuussa retki voidaan toteuttaa myös iltaretkenä, jolloin
hyvällä onnella hiihtoretki tehdään revontulten loimutessa.

Sa
a
eke O S Y tavill
am
sku Ö
kse N O yös
nv H
alo J E
t o LM
ns
am A N
mu A
tet
tu

Easy Tunturihiihto ( 3h )
Kesto

Easy Tunturihiihto

AM

inn

Ennakkovaraus
Aloitusaika ja
-paikka

2–10 henkilöä
• Retki vaatii keskitason maastohiihtotaidot. Sopii kaikille 14-vuotiaista alkaen.
• Ennakkovaraus tehtävä viimeistään
kello 16:00 edeltävänä päivänä.
• Lähtöaika sovittavissa
• Tapaaminen Saariselkä Ski & Sport
Resortin vuokraamossa (Kullanhuuhtojantie, 99830 Saariselkä) 30 minuuttia
ennen tunnin alkua.

Sisältää

• Retken koulutetun hiihdonopettajan
kanssa
• Välinevuokran (sukset, monot ja sauvat)
• Retkieväät

Lisätiedot

Osallistujilla tulee olla lämpimät hiihtoon
/ ulkoiluun sopivat talvivaatteet ja
käsineet. Toppa-asuja on vuokrattavissa
vuokraamostamme. SkiShopistamme
löytyy myös laadukkaat pipot, käsineet ja
lasit sekä Ski Saariselkä -brändituotteet.

132 €

Hinta
Kaamosyö

Kyllä

Tiedustelut ja varaukset
+358 16 668 882
skischool@skisaariselka.fi
www.skisaariselka.fi
Palvelut järjestää:
Saariselkä Ski & Sport Resort Oy, y-2701321-5.

Vuoden hiihtokoulu

Easy Offarilaskettelu ( 3h )
Saatavilla
Kesto
Ryhmäkoko
Soveltuu
Varaus

Easy Offarilaskettelu
Saariselän koskematon puuterilumi odottaa laskettelijoita ja
lumilautailijoita! Luontoäiti on muovannut Saariselän rinteet
täydellisiksi rinteiden ulkopuolella lasketteluun. Kestävä
lumipeite, pohjoisen sijainnin tuoma lumivarmuus ja harvat
mäntymetsät takaavat upeat olosuhteet offarilasketteluun.
Koulutetut hiihdonopettajamme opastavat sinut
offarilaskettelun saloihin, ja tunnin aikana opit offarilaskettelun
tekniikasta sekä lumivyörysetin (piippari, sondi, lapio) käytöstä.
Offarilaskettelu on turvallista aloittaa ohjatulla kurssillamme!

Aloitusaika ja
-paikka

Sisältää

Lisätiedot

Hinta
Alempi hinta

15.12.2019–15.4.2020
3 tuntia
2–10 henkilöä
• Soveltuu edistyneille laskettelijoille ja
lumilautailijoille. Sopii kaikille 14-vuotiaista alkaen.
• Ennakkovaraus tehtävä viimeistään
kello 16:00 edeltävänä päivänä.
• Lähtöaika sovittavissa
• Tapaaminen Saariselkä Ski & Sport
Resortin vuokraamossa (Kullanhuuhtojantie, 99830 Saariselkä) 30 minuuttia
ennen tunnin alkua.
• 90 minuutin offarilaskukurssin koulutetun hiihdonopettajan johdolla
• Välineet (sukset, sauvat, monot ja skinit
tai lumilauta, lumilautakengät, lumikengät ja sauvat sekä lumivyörysetti)
retken ajaksi
• 3 tunnin hissilippu
• WinterPark aktiviteettien käyttö hissilipun voimassaolon aikana
Osallistujilla tulee olla lämpimät
lasketteluun sopivat talvivaatteet ja
käsineet. Toppa-asuja on vuokrattavissa
vuokraamostamme. SkiShopistamme
löytyy myös laadukkaat pipot, käsineet ja
lasit sekä Ski Saariselkä -brändituotteet.

98 € / 91 € *
* lapset ( 14–16 v. ) ja seniorit 64+ v.

Tiedustelut ja varaukset
+358 16 668 882
skischool@skisaariselka.fi
www.skisaariselka.fi
Palvelut järjestää:
Saariselkä Ski & Sport Resort Oy, y-2701321-5.
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Easy Fatbike ( 1,5–2h )
Saatavilla

1.12.2019–15.4.2020

Kesto

1,5–2 tuntia

Ryhmäkoko
Soveltuu

Easy Fatbike
Harva asia vetää vertoja pyöräilyn tuomalle vapauden tunteelle.
Fatbikellä ajaminen lumisessa tunturimaisemassa ja raikkaassa
pakkasilmassa on ainutlaatuinen kokemus. Oppaamme
seurassa pääset kauniille reiteille, jotka on valittu ryhmän tason
mukaan. Retki on mahdollista toteuttaa myös illalla pimeän
aikaan, jolloin pääset nauttimaan vauhdin huumasta miljoonien
tähtien alla revontulien loimutessa pohjoisella taivaalla.

Varaus
Aloitusaika ja
-paikka

Sisältää

Lisätiedot

2–10 henkilöä
• Vaatii pyöräilyn perustaidot. Sopii kaikille 14-vuotiaista alkaen.
• Ennakkovaraus tehtävä viimeistään
kello 16:00 edeltävänä päivänä.
• Lähtöaika sovittavissa
• Tapaaminen Saariselkä Ski & Sport
Resortin vuokraamossa (Kullanhuuhtojantie, 99830 Saariselkä) 30 minuuttia
ennen tunnin alkua.
• 1.5–2 tunnin ohjatun retken
• Fatbiken ja kypärän vuokra retken
ajaksi
Osallistujilla on oltava lämpimät
lOsallistujilla tulee olla lämpimät pyöräilyyn
/ ulkoiluun sopivat talvivaatteet ja
käsineet. Toppa-asuja on vuokrattavissa
vuokraamostamme. SkiShopistamme
löytyy myös laadukkaat pipot, käsineet ja
lasit sekä Ski Saariselkä -brändituotteet.

76 €

Hinta
Kaamosyö

Kyllä

Tiedustelut ja varaukset
+358 16 668 882
skischool@skisaariselka.fi
www.skisaariselka.fi
Palvelut järjestää:
Saariselkä Ski & Sport Resort Oy, y-2701321-5.
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Easy Lumikenkäily ( 1,5–2h )
Saatavilla

1.12.2019–15.4.2020

Kesto

1,5–2 tuntia

Ryhmäkoko

Easy Lumikenkäily
Tiesitkö, että Pohjois-Lapissa hengität maailman puhtainta
ilmaa? Urho Kekkosen kansallispuiston kupeessa on paljon
tilaa vaeltaa, ja lumikenkäilyretkellä pääset kokemaan erämaan
täydellisen hiljaisuuden. Oppaamme johdattaa sinut pohjoisen
metsän läpi yhdelle alueen upeimmista näköalapaikoista,
Iisakkipään huipulle, missä taivas tuntuu olevan lähempänä kuin
koskaan.

Soveltuu
Varaus
Aloitusaika ja
-paikka

2–10 henkilöä
• Sopii kaikille 14-vuotiaista alkaen.
• Ennakkovaraus tehtävä viimeistään
kello 16:00 edeltävänä päivänä.
• Lähtöaika sovittavissa
• Tapaaminen Saariselkä Ski & Sport
Resortin vuokraamossa (Kullanhuuhtojantie, 99830 Saariselkä) 30 minuuttia
ennen tunnin alkua.

Sisältää

• Ohjatun retken
• Välinevuokran (lumikengät ja sauvat)

Lisätiedot

Osallistujilla tulee olla lämpimät
ulkoiluun sopivat talvivaatteet ja
käsineet. Toppa-asuja on vuokrattavissa
vuokraamostamme. SkiShopistamme
löytyy myös laadukkaat pipot, käsineet ja
lasit sekä Ski Saariselkä -brändituotteet.

59 €

Hinta
Kaamosyö

Kyllä

Tiedustelut ja varaukset
+358 16 668 882
skischool@skisaariselka.fi
www.skisaariselka.fi
Palvelut järjestää:
Saariselkä Ski & Sport Resort Oy, y-2701321-5.

Saariselkä Ski & Sport Resort
Euroopan pohjoisimpaan hiihtokeskukseen on helppo tulla,
sillä se sijaitsee vain vartin kävelymatkan päässä Saariselän
keskustasta, ja SkiBussi liikennöi talvikaudella päivittäin
Ivalo-Saariselkä-Kiilopää alueella. Lento Helsingistä kestää
vain 1,5 tuntia ja jokaiselta koneelta on lentokenttäkuljetus
Saariselälle.
Saariselkä Ski & Sport Resortin aktiviteetit ovat Saariselän
matkailijoiden suosikkeja! Monipuolinen hiihtokeskus tarjoaa
upeat puitteet Saariselän vauhdikkaisiin lumielämyksiin, olit
sitten aloittelija, edistynyt parkkilaskija, puuterihaukka taikka
vannoutunut pulkkailija.
•
•
•
•

Palvelut:

Rinnefakta:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoinna klo 10–17 päivittäin, tarkista
poikkeusaukioloajat nettisivuiltamme
15 rinnettä (7 valaistua)
Vaikeustaso: erittäin helposta vaikeaan
Freestyle park (rinne 3,pituus 1200 m)
Aurora Tobogganing™-pulkkamäkeen kätevästi
tuolihissillä (K1).
Ski-cross rata (rinne 2)
Snow-tube alue
Maastohiihdon harjoittelualue
FIS-pujoittelurinne (rinne 9)

Hiihtokoulu
Vuokraamo, välinehuolto sekä -säilytys
SkiShop
Ravintola Sport Bistro

Nämä palvelut löytyvät tuolihissin (K1) ala-aseman
välittömästä läheisyydestä.

Vuoden hiihtokoulu Suomessa

skisaariselka.fi

