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Holiday Club on parhaan
tapaamisen osoite
Holiday Club on tapahtumien ammattilainen, ota täysi hyöty
osaamisestamme. Järjestitpä sukujuhlaa, luokkaretkeä, järjestön
kevättapahtumaa, kokousta tai yrityksen seminaaria, kysy meiltä
tarjous. Holiday Club -kohteissa on tarjolla useita vaihtoehtoja,
myös majoituksen osalta. Kaikki varaukset voit hoitaa keskitetysti.

Ravintolat
Aamiaiset, kokouskahvit, lounaat ja vaativammatkin illalliset varaat kerralla kokouspalvelujen kanssa. Loma-asuntoihin
majoittuville palvelut löytyvät hotellista.

Majoitus
Voit valita tasokkaan hotellimajoituksen kaikkine palveluineen.
Pienryhmille ja perheille loma-asunto on mainio vaihtoehto. Lomaasunnoissa on myös täydellisesti varustettu keittiö ja sauna.

Valitse näistä
Holiday Club -kohteista
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Loistavat oheisohjelmat
Oheisohjelmien takia moni valitsee juuri Holiday Clubin. Kohteissamme järjestetään tapahtumia, konsertteja ja muuta ohjelmaa.
Valikoimassamme on myös ilotulitusnäytökset! Niin ulko- kuin
sisäaktiviteetit ja tietysti kylpylät ovat vieraiden käytettävissä.

Meille on helppo tulla

Kaikkiin Holiday Club -kohteisiin on helppo tulla muutenkin kuin
omalla autolla. Lähimmiltä lentokentiltä ja rautatieasemilta on
säännölliset yhteydet kohteisiimme. Voit varata ryhmäsi käyttöön
bussin tai, jos matkalaisia on enemmän, vaikka oman junan tai
junavaunun. Autamme mielellämme matkajärjestelyissä.

Vielä muutama päivä – lomaa…
Kun tapaaminen tai tapahtuma on päättynyt, hyvässä kohteessa
tekee mieli viipyä pidempäänkin. Jos vieraasi haluavat yhdistää
oleskeluunsa muutaman lomapäivän, teemme edullisen tarjouksen jatkovuorokausista.

#holidayclub
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Wau, millaisia vaihtoehtoja!
Unohtumattoman tapaamisen ytimessä on elämys. Saimaalla kokouskin on osa elämystä, mutta
loistavat puitteet ja upeat oheisohjelmat viimeistelevät muistijäljen. Tapaamisen teemaan sopivat ravintolapalvelut ja catering ovat osa kokonaisuutta,
vaihtoehtoja riittää.
Kansainvälisten tapaamisten paikkana Saimaa on
loistava. Täällä luonto ja puhtaat vedet ovat osa
kokemusta. Talvinen retkiluistelu luonnonjäällä voi
olla samanlainen elämys kuin jääshow kesäillan
hämyssä. Palvelu toimii, monella kielellä.

Hyvää oloa ja rentoutumista
Cirque de Saimaa -elämyskylpylä, Harmony Spahyvinvointiosasto ja Saunamaailma tarjoavat hyvän olon hoitoja ja rentoutumista. Varaa aikaa hemmottelulle!
Leikkimielinen kisa BowlCircus-keilaviihdekeskuksessa kruunaa päivän. Näköalaterassit, Linnapihan terassi ja tapahtumat sekä muut kohteet sijaitsevat muutaman askeleen päässä. Sisätiloissa
on kuntosali ja liikuntatilat. Liikuntavälineitä on
mahdollisuus vuokrata. Ryhmille on saatavana ohjattua liikuntaa.

Golf ja muut kesän kohokohdat

Holiday Club Saimaa
Lappeenrannan Rauhassa, Saimaan rannalla sijaitseva ainutlaatuinen hotelli- ja kylpyläkokonaisuus palvelee sekä yritysvieraita että lomailijoita. Holiday Club Saimaa on toteutettu
uusin, raikkain ideoin ja palveluja suunniteltaessa on ajateltu
erityisesti tapahtumien ja tapaamisten järjestäjää.

Kongressista tiimipalaveriin

tasatulos
Huippupaikka huippukokouksille.
Uusi ympäristö, joka inspiroi.
Sopivassa suhteessa virallista ja
viihdettä.
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Holiday Club Saimaan kokoustilat on rakennettu joustavasti yhdisteltäviksi ja muunneltaviksi. Kokoustilojen monimuotoisuus
antaa kokousten ja tapahtumien järjestäjälle valinnanvaraa.
Tarvitsetko toimivia kokoushuoneita pienryhmille, suurta tilaa
luentoja varten – vai valloitatko koko Holiday Club Arenan?

Kivenheiton päässä lomakeskukselta sijaitseva
Holiday Club Golf Saimaan 18-reikäinen kenttä
tarjoaa haasteita ja onnistumisen iloja kaikentasoisille pelaajille. Kentän yhteydessä on harjoituskeskus, jonne ovat tervetulleita kaikki golfista kiinnostuneet, myös ilman green cardia tai
golf-seuran jäsenyyttä. Räätälöimme myös golfteemaisia virkistyspäiviä ryhmille.
Kesällä voit harrastaa monipuolisesti Saimaan
vesillä, talvella hiihtää, lumikenkäillä tai luistella.

Angry Birds Activity Park
Angry Birds Activity Park -sisäaktiviteettipuisto
sijaitsee aivan kylpylähotellin vieressä. Puistossa
voi järjestää leikkimielisiä kisailuja aikuisille
vaikka virkistyspäivän ratoksi.

Saimaalla isokin kongressi onnistuu, majoituspaikkoja on tarjolla yli tuhannelle ja alue laajenee jatkuvasti. Kokoustyö sujuu
näissä tiloissa, palvelut on hiottu kuntoon, Saimaalla on helppo viihtyä ja rentoutua myös palaverien välillä.
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Ravintolapalvelut
Päivä alkaa herkullisella Easy Kitchen -aamiaisella,
tarjolla on myös raikas ja runsas lounasbuffet.
Herkuttelijat viihtyvät tasokkaassa Le Biff -ravintolassa, kesäkaudella on avoinna myös kome upeaa
terassia.
Rentoihin hetkiin on monta osoitetta: Classic Pizza
Restaurant, O’Learys sekä baareja.

Saimaa on lähellä
Kun ryhmä astuu junaan tai nousee bussiin, ohjelma voi alkaa. Tutustutaan, tehdään taustatyötä,
virittäydytään yhteiseen tapaamiseen. Helsingistä on päivittäin junayhteys Lappeenrantaan
ja Imatralle, kesto alle 3 tuntia. Asemalta taksiyhteys. Lentoasema sijaitsee Lappeenrannassa,
35 kilometrin päässä.

Saimaa jää mieleen
Kokous tai juhla Saimaalla on elämys, joka jää mieleen. Valitaan yhdessä ryhmällesi sopivat ko-koustilat, tasokas majoitus ja parhaat ravintolapal-velut. Energiaa kokouspäivääsi saat monipuoliselta
kahvitorilta, joko suolaisella tai makealla vaihtoehdolla. Oheisohjelmien tarjonta on ainutlaatuinen,
kaikkina vuodenaikoina. Holiday Club Saimaa on
kokonaisuus, joka toimii. Sinun eduksesi.

Yli 1 000 mahdollisuutta majoittua
Holiday Club Saimaalla on 2000 vuodepaikkaa. Jokainen Holiday Club Saimaa -alueen hotellihuone on tyylikäs ja harmoninen kokonaisuus, hyvin varusteltu ja moderni.
Club-hotelli on hyvätasoinen ja rauhallinen, 2+2 hengen huoneita on 137. Kaikki palvelut ovat lähellä.
Castle-hotelli hemmottelee arvovieraita, 63 yksilöllistä ja tilavaa
2 hengen huonetta.
Gant-hotelli valloittaa tyylikkyydellään ja laadullaan, 21 ylellistä
2 hengen huonetta. Hotellisiivestä on suora yhteys Harmony
Spa -hemmotteluhoitolaan.
Lomakeskuksesta löytyy tyylikkäitä Villas-huoneistoja. Villashuoneistoissa on 1–2 makuuhuonetta, oma keittiö ja sauna.
Holiday Club -loma-asunnot sijaitsevat kylpylärakennuksen
välittömässä läheisyydessä. Kahden makuuhuoneen lomaasunnoissa on keittiö ja oma sauna.

KOKOUSTILAT
Holiday Club Saimaan kokoussiipi sijaitsee kylpylärakennuksen sisäänkäyntikerroksessa. Kokoustiloista on käynti jääareenan
aitioihin.Holiday Club Arenalle mahtuu jopa 1 750 vierasta. Monimuotoinen tila on jaettavissa myös kahteen osaan. Lisäksi on
käytettävissä 6 kokous-huonetta sekä 10 kokousaitiota 8–20 henkilölle.

Luokka

Teatteri

m2

Katinkulta

50

60

80

Tampere

24

-

50

Kuusamo

40

30

60

Saariselkä

40

40

60

Åre

50

60

80

Saimaa

80

100

106

Viisi kokoushuonetta voidaan yhdistää yhdeksi isoksi, jolloin max.
henkilömäärä on noin 250. Lisäksi juhlatila Paviljonki erillisessä
rakennuksessa.
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Holiday Club Saimaa Paviljonki
Uuteen loistoon saneerattu historiallinen juhlatila Paviljonki sijaitsee
loma- ja kokouskeskus Holiday Club Saimaan sydämessä. Paviljongin
terassilta avautuu näköala Saimaalle. Ympäriltä löytyvät lukuisat aktiviteetit ja palvelut, jotka tekevät tilaisuudestasi ikimuistoisen.

Juhlista elämysten
iltaa ilotulituksella.
Järjestämme toiveittesi mukaisen
ilotulitusnäytöksen, joka tekee juhlastasi ikimuistoisen. Kysy lisää.
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Tunnelmallinen tila taipuu niin juhlaviin kokouksiin ja illallisiin kuin
hääjuhlien ja merkkipäivienkin viettoon. Aleksanterinsalin pyöreät pöydät voidaan kattaa jopa 138 vieraalle. Juhlavat kokoukset järjestyvät
Paviljongissa sujuvasti, jossa nykypäivän tekniikka on upotettu tyylikkäästi vanhojen seinien suojiin. Toki kokousvieraiden käytössä ovat
lisäksi myös kaikki hotellirakennuksen kokoustilat.
Paviljongin 2. kerroksessa on 8 tyylikkäästi sisustettua Deluxe-huonetta,
joista osan voi yhdistää tilavaksi sviitiksi. Huoneet sijaitsevat juhlatilan,
Aleksanterinsalin, yläpuolella ja ovat kooltaan 26–40 m².
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Majoitu uudistuneissa huoneissa
Hotellissa on yhteensä 174 huonetta, joista 13 sviittiä.
Huoneet on vastikään remontoitu ja niistä on sisäyhteys kylpylään. Hotellissa on myös 1–3 mh huoneistoja.

SuperPark ja muut aktiviteetit
SuperParkissa koko tiimi saa virtaa erilaisten fyysisten
aktiviteettien parissa. Rento saunailta aidossa savusaunassa, kylpylän poreita vai järjestettyjä vesikisailuja altaalla? Tarjoamme runsaasti oheisohjelmavaihtoehtoja, niin rentoon kuin aktiivisempaankin
makuun, tarjoiluja unohtamatta. Kysy lisää ja valitse
omasi.

Ravintolatarjonta
Uudet Classic Pizza Restaurant, sen yhteydessä oleva
samppanjalounge sekä O’Learys täydentävät monipuolista ravintolatarjontaa. Ravintola Terrace toimii
aamiais- sekä tilausravintolana. Alakerrasta löydät
Hesburgerin, joka palvelee myös allasbaarina kylpylän puolella.

Holiday Club Caribia
Kun toiveissasi on energisoiva kokous, valitse Caribia. Meillä on
monipuolisia mahdollisuuksia virkistymiseen ja latautumiseen
työnteon lomassa. Kokousta vaikka porealtaidemme kuplissa –
tai kaikenkokoisissa kokoustiloissamme.

Virtaa ja
vuorovaikutusta
Ensin energisiä päätöksiä.
Hengähdystauko. Sitten virran
vietäväksi ja ryhmällä
rentoutumaan.
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Caribiassa kokouksen jälkeen voi rentoutua vaikka Harmony
Spa -hoitolassa tai virkistyä vauhdikkaassa vesijumpassa. Tarjolla on myös muita hauskoja ja inspiroivia oheisohjelmia. Tiukemman tavoitteen ihmiset tekevät kuntotestin ja liikkuvat promeiningillä. Kuntouintiallas, kuntosali ja erilaiset tyhy-paketit
sopivat tähän tarpeeseen.

KOKOUSTILAT
Teatteri

Luokka

U-pöytä

Dipl.

m2

Airisto

50

36

20

-

50

Auditorio

250

-

-

-

280

Brinkkala

-

-

16

16

80

Föri

-

-

10

-

16

Linna

80

70

30

30

106

Posankka

50

36

20

20

53

Ravintolakabinetti

16

-

-

-

19

Seili

60

40

26

26

70

Terrace Bar cocktail 280

-

-

-

Turku

36

20

16

16

36

Åbo

16

12

10

10

16

-.

Kokoustilat Turku ja Åbo sekä Seili ja Posankka voidaan yhdistää isommiksi tiloiksi.
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Holiday Club Tampereen Kylpylä
Tampereen Kylpylä on kokousjärjestäjän unelma, josta saat kaikki palvelut saman katon alta. Kokouskeskuksen monipuoliset tilat soveltuvat
niin koulutustilaisuuksiin, strategiapäiviin, tuotelanseerauksiin kuin pienempiin kokoontumisiin. Kokouskeskuksesta löytyy 11 vaihtoehtoista
kokoustilaa 146-paikkaisesta auditoriosta pienempiin 14–100 henkilön
kokoustiloihin. Asiantunteva ja ystävällinen kokoushenkilökunta on
paikalla auttamassa järjestelyissä. Tilat ovat avaria, valoisia ja helposti
muunneltavia.

Hyviä päätöksiä
Tutustutaan ja ryhmäydytään.
Eriydytään ja kokoonnutaan
nauttimaan.
Tuloksia ja tarjoilua.

Hemmottelua ja virkistymistä
Hemmottele henkilökuntaasi kokouksen päätteeksi kylpylässä tai
Harmony Spa -hyvinvointiosastolla. Kuntoiluun ja virkistymiseen saattelevat kylpylän monipuoliset allasjumpat, Powerhouse Gym -kuntosali ja erinomaiset ulkoilumaastot. Hyvinvointiosastolta varattavissa
ammattitaitoisten hoitajiemme tekemänä hierontaa ja hemmottelua
sekä kauneudenhoitoa.

Majoitus
70 kahden hengen huonetta ja 22 saunallista sviittiä. Lisäksi 108
täydellisesti varustettua saunallista lomahuoneistoa, joissa on tilaa
2–6:lle. Käytettävissä yhteensä jopa 700 vuodepaikkaa.

Klubikeittiössä yhteistä tekemistä ja makoisia elämyksiä
Vietä hauska kokkausilta ryhmäsi kanssa Klubikeittiössä oppien
uutta keittiömestarin johdolla, viihtyisissä puitteissa. Ilta ja menu
voidaan räätälöidä ryhmän toiveen mukaisesti – jopa kuuden
ruokalajin menun kattavaksi. Keittiöstä voit siirtyä tunnelmallisen
Klubiloungen puolelle viettämään iltaa vaikkapa karaoken merkeissä.

KOKOUSTILAT
Teatteri

Luokka

U-pöytä

Dipl.

m2

Auditorio

146

-

-		 -

-

Sarka

80

70

-		-

124

Tyyki

50

36

24		20

61

Sametti

50

36

20		20

63

Silkki

50

40

24		20

70

Tvilli

50

36

24		20

52

Palttina

-

-

-		14

16

Puuvilla

-

-

-		10

20

Pellava

-

-

-		10

20

Hallitus 2

-

-

-

8

RT

Untuva

-

-

-		8

RT

RT = ryhmätyötila
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Aktiviteetit
Kylpylä, jossa porealtaita, vastavirta, vesiliukumäki, ulkoallas. Suomalaiset saunat ja erikoissaunat,
ryhmille tilaussaunat. Hemmottelevat hoidot ja
kauneudenhoitopalvelut kylpylässä.
Kuntosali, suositut ryhmäliikuntatunnit, palloilulajeja sisätiloissa ja keilausta. Talvella ohjelmassa
ovat kaikki lumilajit ja retkiluistelu. Kesäkaudella
maastopyöräily, vaellus, kalastus ja melonta. Liikuntavälineiden vuokraus, ryhmille ohjattuja retkiä ja liikuntaa.

Ravintolapalvelut
Hotellin yhteydessä palvelevat aamiais- ja à la carte
-ravintola Easy Kitchen, sporttibaari ja ravintola
O’Learys sekä Classic Pizza Restaurant. Tilausravintola Maisema sopii juhlaviinkin kokoontumisiin, ja
Katinkulta Areena muuntautuu toimivaksi ravintolatilaksi isompia tilaisuuksia varten.
Yökerhossa viihdytään tanssin ja karaoke merkeissä. Kaikissa tiloissa mahdollisuus cateringpalveluihin.

Majoitus
Holiday Club Katinkulta on tasokas kylpylähotelli,
jossa on 232 vuodepaikkaa. Yhdistämällä erilaisia majoitusvaihtoehtoja mahtuu isokin ryhmä
majoittumaan.

Holiday Club Katinkulta

Täysin varusteltuja 1–4 mh:n loma-asuntoja sekä
Villas-huoneistoja on yhteensä 529, kaikissa oma
sauna ja keittiö. Katinkullassa riittää laadukasta
majoitustilaa jopa 3000 hengelle!

Monipuolinen lomakohde Katinkulta palvelee myös yritysasiakkaita. Täällä tapahtumat ja kokoukset onnistuvat – tiloja riittää huikeasta Katinkulta Areenasta tunnelmallisiin kabinetteihin.
Haluatko majoittaa vieraasi kokoontumistilojen tuntumaan, kylpylähotelliin vai viihtyisiin loma-asuntoihin? Kaikki ovat lähellä
kokoustiloja ja ravintoloita.

Hyvän kunnon oheisohjelmat

Jälkilöylyt
Puretaan päivän ideat ja muu anti.
Kylpylässä, saunassa tai terassilla.
Substanssia ja sisältöä.

Katinkulta on paljon muutakin kuin kokouskeskus. Mahtuisiko palaverien lomaan kierros golfia, hiihtolenkki tai erä lentopalloa? Kylpylässä on hyvä rentoutua ja nauttia vaikka hoidoista.
Katinkullassa on useita, vaativuudeltaan vaihtelevia golfkenttiä,
joilla kesän valoisina öinä voi pelata lähes ympäri vuorokauden. Katinkullan ammattilaisten opastuksella vasta-alkajakin pääsee golfin
makuun.
Vuokatin hiihto- ja lumilautaputkissa pääsee lumelle kaikkina vuodenaikoina. Talvella Katinkulta on lumivarma kohde, hiihdon lisäksi
voi kokeilla vauhdikasta retkiluistelua Nuasjärven jäällä.
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KOKOUSTILAT
Teatteri Luokka U-pöytä

Dipl.

m2

Katinkulta Arena

2 500

-

-

-

2 500

Auditorio

120

-

-

-

-..

Kabinetit 1-6

12

12

12

12

24

Kabinetit 1+2, 3+4, 5+6

30

24

22

20

48

Kabinetit 1-6 yhdessä

80

60

-

-

Kabinetti 7

12

12

12

12

26

Kapteenin kabinetti

-

-

-

12

26

Rantahovi

-

-

-

20

30

Katinkullan juhlasali

250

200

-

-

145

350
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Kylpylä
Monipuolisesta, trooppisesta kylpylästä löytyy porealtaat, vastavirta, kylmäallas, lastenaltaat ja vesiliukumäki. Lämmitellä voi lisäksi suomalaisissa
saunoissa.

Aktiviteetit
Talvella ohjelmassa ovat kaikki hiihtolajit ja lumikenkäily. Rukan rinteisiin on Tropiikista vain 20 min.
ajomatka. Kesäkaudella patikoidaan, kalastetaan ja
melotaan. Liikuntavälineitä voi vuokrata ja haluttaessa järjestämme ryhmille elämysohjelmia ja ohjattua liikuntaa. Sisätiloista löytyvät keilaus, kuntosali
sekä Angry Birds Activity Park, jossa aktivoivaa tekemistä myös aikuisille. Hotellin vieressä sijaitsee
Petäjäkankaan 18-reikäinen golfkenttä, joka upeine
maastoineen kutsuu pelaamaan.

Majoitus
Kylpylähotelli Kuusamon Tropiikissa on 50 viihtyisää
2 hengen huonetta sekä 70 4 hengen perhehuonetta, joista 2 on saunallisia. Käytettävissä on yli 320
vuodepaikkaa.
Loma-asunnot ovat hyvin varusteltuja ja niissä
on 1–3 mh, kaikissa oma sauna ja keittiö. Yhteensä
Kuusamon Tropiikin alueella on yli 1 000 tasokasta
vuodepaikkaa.

Ravintolat ja kahvilat

Holiday Club Kuusamon Tropiikki
Kuusamon Tropiikki on ainutlaatuinen kylpylähotelli- ja kokouskeskus,
jossa arktinen ilmasto ja upea luonto kohtaavat trooppiset lämpötilat ja
virkistävät vedet.

Ravintola O’Learysissa herkutellaan rennosti bostonilaishengessä. Tilaus- ja à la carte -ravintolana
toimii Mango. Catering-palvelut saatavilla kaikkiin
tiloihin.

Kokousten, tapahtumien ja työhyvinvointipäivien järjestäjälle Kuusamon Tropiikki on joustava. Tilat muuntuvat toiveiden mukaan, isokin
joukko mahtuu mainiosti suurimpaan kokoustilaan, Laguuniin.

Kuntoa, voimaa,
yhteishenkeä
Löydä tiimipelaaja itsestäsi.
Valitse pelit ja kenttä.
Tavoitteena reilu ratkaisu.
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Kuusamon monipuolisen aktiviteettitarjonnan ansiosta kohteessa voi
helposti järjestää myös majoittuvan perhekokouksen. Kokoustajien
perheenjäsenille löytyy hauskaa tekemistä vaikka joka päivälle.
Majoita vieraasi tai perheesi hotelliin kylpylän yhteyteen tai valitse
hyvin varustellut loma-asunnot, kävelymatkan päässä palveluista.
Kuusamon Tropiikissa ei kokouksen jälkeen tarvitse jämähtää paikoilleen! Kylpylässä on aina kesäisen lämmintä, keilarata ja kuntosali ovat
reipasta vastapainoa palavereille, luonnossa riittää koettavaa. Myös
suositun Angry Birds Activity Parkin aktiviteetit sopivat ohjelmaksi
virkistyspäivään. Ja aktiivisen päivän jälkeen on mukava pitää epävirallinen päätöspalaveri vaikka saunatuvassa.

KOKOUSTILAT

Kokoustilat

Teatteri

Luokka U-pöytä

Dipl.

m2

O’Learys-kabinetti

-

35

30

25

35

Kolibri

-

20

16

16

-.

Riutta

-

35

-

30

50

Takkakabinetti Jasmin 10

-

-

10

35

Laguuni

50

30

30

75

80
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Kylpylä tunturin keskellä

Majoitus

Kylpylä ja saunat ovat paras paikka rentoutua tehokkaan
päivän jälkeen. Viihtyisällä allasosastolla riittää mielenkiintoisia kohteita porealtaista liukumäkeen.

Hotellissa on 139 huonetta, joista 5 saunallista.
Lisäksi kohteessa on yli 120 loma-asuntoa, jotka soveltuvat hyvin laadukkaaseen asumiseen
ja tiimipäivien vetäytymiseen tai vaikkapa asiakastilaisuuksiin asiakkaan kanssa.

Aktiviteetit
Saariselkä on aito, erityisesti vaeltajien suosima erämaakohde kesän ja ruskan aikaan. Talvella harrastetaan hiihtoa, laskettelua ja lumikenkäilyä.

Loma-asunnot ovat hyvin varusteltua, keittiöllistä
ja saunallisia, joissa tilaa 1–8:lle. Yhteensä lähes
1 000 vuodepaikkaa.
Ravintolapalvelut kylpylän yhteydessä.

Hotellin yhteydessä sijaitseva Angry Birds Activity Park
tarjoaa hauskoja, liikunnallisia aktiviteetteja myös aikuisille – vaikka virkistyspäivän ratoksi.

Holiday Club Saariselkä
Saariselkä on pohjoisin kohteemme. Täällä luonto on osa jokaista tapaamista. Kohtaa kimmeltävä kevät, salaperäinen kaamos ja huikean
valoisa suvi. Kutsu vieraasi Lapin taikaan!
Saariselkä on lähellä, lento Helsingistä Ivaloon kestää alle kaksi tuntia. Saariselkä on kaukana, täällä pääset irti kiireestä ja hälinästä.
Saariselkä on oikea ympäristö, kun haluat keskittyä ja pohtia rauhassa. Lumella, lenkkipolulla tai tunturin hiljaisuudessa.

Happitankkaus
Tauon aikana menoksi.
Uusia polkuja jaloille ja ajatuksille.
Rentoudu raikkaammin.
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Yhdistysten, harrastuspiirien ja ryhmien tapaamiselle Saariselkä tarjoaa puitteet, lähellä luontoa ja alkuperäistä kulttuuria. Kokoa joukkue ja tule nauttimaan yhdessäolosta ja elämyksistä!
Majoita ryhmäsi tasokkaisiin loma-asuntoihin tai hotelliin, kylpyläpalvelujen naapuriin. Varaa tukikohta, aktiviteetit ja kaikki palvelut samasta osoitteesta.
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Holiday Club Salla
Tunnelmallinen ja kodikas Salla on myös mainio
tapaamisten ja kokoontumisten paikka. Ylellisesti
varustellussa Salla Star -huoneistossa kokoontuu
pienryhmä, Sallahallissa on reilusti tilaa kunnon
tapahtumalle.
Salla on lähellä Itä-Lapin erämaita. Patikointi, pyöräily ja talvella hiihtolajit kuuluvat täällä ohjemaan. Tiukan päivän jälkeen hemmottelee Tunturikylpylä.

Majoitus ja ravintolat
Hotelli Revontulessa on 50 vuodepaikkaa. Laadukkaita loma-asuntoja ja Villaksia on n. 160 vuodepaikkaa. Yhteensä Holiday Club Salla tarjoaa yli
400 vuodepaikkaa. Tasokas Ravintola Revontuli
ja reilun rinnemuonituksen Keloravintola saavat
tapahtumat maistumaan.

Aktiviteetit
Salla on perinteikäs hiihto- ja laskettelukohde, kesällä ja ruskaviikkoina kutsuvat vaellusreitit ja patikkapolut. Kodikkaassa Tunturikylpylässä on useampia altaita ja upea näkymä tunturiin. Salla Ski
Resort vuokraa fat bikeja – polkaise Sallan upeille
maastopyöräreiteille. Myös Sallan Poropuisto järjestää monipuolisia aktiviteetteja luonnossa.

Kuva: Aki Träff

kola
Kuva: Joonas Lin
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Kuva: Visit Finland
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Holiday Club Åre
Åre on enemmän. Enemmän rinteitä, enemmän elämyksiä,
enemmän mahdollisuuksia rakentaa mieleen jäävä tapahtuma.
Åre on suosittu kohde kaikkina vuodenaikoina.
Åren suurella Arenalla on tilaa jopa kolmelle tuhannelle, muissa tiloissa on valinnan varaa, kaikkialla ensiluokkaiset varusteet ja valmiudet. Åressa saat työt sujumaan, huipputehoa
kokouspäiviin. Apunasi on kielitaitoinen ja osaava henkilökunta.

Aivoriihi
Paikka ja palvelut toimivat.
Työ sujuu, kun sen jakaa ja jaksottaa.
Puidaan loppuun ja päätetään.

Åreen on hyvät yhteydet

Majoitus

Åre on kohtauspaikka, jonne on yhtä helppo
tulla kaikista Pohjoismaista. Lentäen, junalla tai bussilla.

Majoitus tasokkaassa kylpylähotellissa, jossa jopa 750
vuodepaikkaa tai loma-asunnoissa, joissa tilaa 650 vieraalle. Yhteensä jopa 1 400 vuodepaikkaa. Kaikki majoituspaikat palvelujen ja tapahtumien lähellä.

Aktiviteetit
Åressa on ainutlaatuiset mahdollisuudet
liikkua ja harrastaa, kaikkina vuodenaikoina. Välineitä voi vuokrata ja ryhmille voidaan
järjestää ohjattua liikuntaa.

Ravintolat ja kahvilat
Ravintolapalvelut kylpylähotellin yhteydessä, useita
ravintoloita ja catering-palvelut.

Kun palaverit on pidetty, noustaan hissillä tunturiin, 1 274 m
korkeuteen. Valitsetko paluukyydin laaksoon vai kokeiletko
omia voimiasi?

KOKOUSTILAT

Holiday Club Åren upeassa elämyskylpylässä nautitaan näköaloista ja raikkaista vesistä. Saunamaailmassa saunot vaikka
jääsaunassa. Hyvinvointimaailman hoidoissa on helppo rentoutua.

Holiday Club Åre tarjoaa käytettäväksi 13 joustavasti yhdisteltävää ja
asianmukaisesti varusteltua kokoustilaa, pienimmät 12 m2, ja suurin
Schibsted Arena, jonka kokonaispinta-ala on 1485 m2.
Holiday Club Åren kokoustilat sopivat kokousten, juhlien ja näyttelyiden järjestämiseen.
Schibsted Arena sopii yhtä hyvin 3 000 katsojan konserttitilaksi kuin
1 200 illallisvieraan upeaksi juhlapaikaksi.
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HOLIDAY CLUB -KOKOUSKOHTEET
Holiday Club Saimaa
Rauhanrinne 1
55320 Rauha

Saariselkä

Holiday Club Caribia
Kongressikuja 1
20540 Turku

Salla

Holiday Club Tampereen Kylpylä
Lapinniemenranta 12
33180 Tampere

Katinkulta

Holiday Club Katinkulta
Katinkullantie 15
88610 Vuokatti

Åre

Holiday Club Kuusamon Tropiikki
Kylpyläntie 5
93600 Kuusamo
Holiday Club Saariselkä
Saariseläntie 7
99830 Saariselkä

Kuusamon
Tropiikki

Tampereen
Kylpylä
Caribia

Saimaa

Holiday Club Salla
Revontulentie 2
98900 Salla
Holiday Club Åre
Åre Strand
830 13 Åre, Sweden

0220

Holiday Club Resorts Oy
Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki
puh. 0300 870 900, asiakaspalvelu@holidayclub.fi, holidayclub.fi

