
 
 

Vastaanotto puh. 0300 870 952 
 

Holiday Club Saimaa 
Aukioloajat 4.–15.10.2021  
 
Kylpylä     ma-la 10-21 ja su 10-20  
Kylpylä, Sun Deckin hirsisauna sekä lisämaksullinen saunamaailma (aik 5€/ lapset 4€). 
Huomioittehan, että allasosasto, saunamaailma ja sundeck sulkeutuvat 30 minuuttia ennen kylpylän 
sulkeutumista. Muistathan avata huonelaskun vastaanotossa, mikäli haluat ostaa allasbaarista virvokkeita 
huoneen laskulle. Palautathan kylpylärannekkeet hotellin vastaanottoon kun kirjaudut ulos. 
 
Harmony Spa –hoitola ja parturi-kampaamo   ma-la 10–16 
Kampaamopalvelut, Guinot-hoidot, hieronnat, Neurosonic-rentoutustuoli ja Fish Spa. eFatbike vuokraus. 
Varaa hoidot verkkosivuiltamme https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/saimaa/varaa-
hemmotteluhoito/ tai hoito-osaston vastaanotosta. 
 
BowlCircus      ma-la 10-21 ja su 10-20 
Keilaviihdekeskus sijaitsee kylpylää vastapäätä. Varaa keilaradat BowlCircuksen järjestelmästä 
https://secure.meriq.com/saimaa/ tai kylpylän vastaanotosta. 
 
Kuntosali     ma-su 6–23 
Kuntosali Capri-keskuksen alakerrassa. Avainkortteja voi ostaa kylpylän tai hotellin vastaanotosta. 
 
Golf-klubi       ma-pe 10-17 la-su 9-17 
 
Pistäydy klubilla kahvilla tai virvokkeilla. 18-reikäinen golfkenttä, par 3, range.  
Koko perheelle hauska futisgolf, kysy lisää vastaanotosta tai klubilta. Klubi auki säävarauksella. 
 
Angry Birds -puisto    ti-la 12–17 
Angry Birds Activity Park, sisäaktiviteettipuisto Capri-keskuksessa. 
 
Atreenalin seikkailupuisto    lokakuussa viikonloppuisin 
Kiipeilyä puissa ja liukuratoja. Hotellin läheisyydessä. Lisätiedot www.atreenalin.fi 
 
Osakasohjelmaa 
Arkisin osakaslounas klo 11.30-14 Easy Kitchenissä 12,90 €/hlö. Norm. 16 €/hlö 
Tiistaisin saunamaailma ilmaiseksi kylpyläkäynnin yhteydessä. 
Keskiviikkona keilaus klo 10–15 erikoishintaan 10€/rata/tunti. Kenkävuokra 2 € (yli 12v). 
 
Aktiviteetteja     
eFatbiket vuokraus Harmony Spasta. Tennis, minigolf, padel lisätietoja hotellin vastaanotosta 
 
 

Päiväsiivous hotellihuoneissa 
Jos viivyt luonamme pidempään kuin yhden yön ja haluat, että teemme huoneeseesi päiväsiivouksen, 
ilmoitathan asiasta hotellin vastaanottoon edellisenä iltana. 
 
Nettiyhteys 
Vieraidemme käytössä on maksuton langaton verkko Holiday Club Wlan. Salasana on guestuser. 
 

Ravintoloiden aukioloajat 
Aamiainen, Easy Kitchen   ma-su 7–10.30 
Buffetlounas, Easy Kitchen   ma-pe 11.30–14 
Beach House by Robert´s coffee (rannassa)  pe 14-21, la 11-21, su 11–18 
Classic Pizza Restaurant   ma-to 14–22*, pe 14–23**, la 12–23**, su 12–20* 
O´Learys    ma-to 17–23**, pe 15–01***, la 12–01***, su 12–22* 
Le Biff    ti-la 18–23** 
   
Beach Housessa keittolounas la-su klo 11-15 
 Pidätämme oikeuden muutoksiin 
 
*Keittiö sulkeutuu puoli tuntia aiemmin    **Keittiö sulkeutuu tuntia aiemmin   ***Keittiö sulkeutuu kahta tuntia aiemmin 


