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Holiday Club – 360° mahdollisuuksia

Irtiottoja arjesta kuten haluat
Holiday Club kutsuu sinut lomalle kaikkina vuodenaikoina, juuri silloin kun sinulle sopii.
Majoitusvalikoimaamme kuuluu tasokkaita kylpylähotelleja ja viihtyisiä loma-asuntoja. Voit
myös nauttia lomastasi omistajana Holiday Club viikko-osakkeessa tai Villas-huoneistossa.
Holiday Club on toimiva osoite aina, kun haluat järjestää kokouksen tai elämyksellisen
tapahtuman. Kohteistamme varaat paitsi kokoustilat myös majoituksen ja energiaa
antavat oheisohjelmat.
Holiday Club -kohteet ovat yhtä yksilöllisiä kuin lomatkin. Tarjolla on runsas valikoima
harrastusmahdollisuuksia ja palveluita: kylpylän altaita ja liukumäkiä, hemmotteluhoitoja,
ravintoloita ja kahviloita, keilausta, Angry Birds Activity Parkeja, golfia, tennistä,
laskettelurinteitä, hiihtomaastoja, kalaretkiä, marjametsiä... ja ihan vaan omaa lomarauhaa!
Poimi näiltä sivuilta oma suosikkisi, aina voit olla varma siitä, että viihdyt.
Tervetuloa!
Varaa lomasi holidayclub.fi tai soita 030 68 600.
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Saimaalla vietät ainutlaatuista lomaa
Lappeenrannasta, Saimaan rannalta löytyy ennen kokematon
lomakeskus, johon kuuluu upea kylpylähotelli, tasokkaita lomaasuntoja sekä aktiviteetteja jokaiseen makuun. Holiday Club
Saimaa on ennakkoluulottomasti suunniteltu ja laadukkaasti
rakennettu.
Saman katon alta hotellin, kylpylän ja ravintoloiden kanssa
löytyy NHL-kokoinen Holiday Club Arena, jonka jäällä luistellaan vuoden ympäri. Monet kiekko- ja taitoluisteluseurat ovat
jo ottaneet paikan omakseen. Monikäyttöinen Arena muuntuu
myös keikkapaikaksi, konferenssitilaksi tai messualueeksi –
joustavasti totta kai!
Vesi-ilottelua ja saunarauhaa
Cirque de Saimaa on ainutlaatuinen elämyskylpylä, jossa nautit kaikilla aisteillasi: joen uoman lailla mutkitteleva allasalue
pelialtaineen, hyppylaitureineen, liukumäkineen ja kaiken keskellä suihkulähteiden upea tanssi. Saunamaailmaamme erikoi-
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suuksiin kuuluu höyry- suola- ja mökkisaunan lisäksi lumipesupaikka ja erillinen rentoutumisalue.
Kesähelteellä ehdoton paikka on kylpylän Sun Deck: ulkoallas
ja palju, hirsisauna, aurinkotuolit ja baari kutsuvat viihtymään.
Energisimmät pelaavat terassilla erän tai pari padelia.
Hyvinvointia ja elämäniloa
Täydellinen paikka itsensä hemmotteluun on Harmony Spa,
joka tarjoaa hyvää oloa kahdessa kerroksessa Gant-hotellisiivessä. Ryhmille olemme räätälöineet hoitokokonaisuuksia,
eikä romanttista lomaa viettävien tarvitse erota edes hoitojen
ajaksi yhdistettävien hoitohuoneiden ansiosta.
Suussa sulavaa
O’Learys-ravintolassa nautitaan amerikkalaistyylisistä herkuista
ja monipuolisesta juomavalikoimasta, screenien sporttivalikoimasta, karaokesta tai biljarditurnauksesta. Koko perheelle
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makuelämyksiä tarjoilee tilava ja mutkaton Easy Kitchen -buffetravintola. Le Biff hyödyntää paikallisia, laadukkaiden tuottajien raaka-aineita. Uudessa Classic Pizza Restaurantissa nautit Suomen parhaat pizzat vaikka samppanjan kera.

asiantuntevien oppaiden puoleen, myös talvella. Ulkoilumaastot
ja hyvin hoidetut lenkkipolut odottavat aivan lomakeskuksen
pihapiirissä. Talvella Saimaan jäällä retkiluistellaan ja pilkitään.
Alueen latuverkosto palvelee kaikentasoisia hiihtäjiä.

Kokous kuten haluat
Saimaa on uuden ajan kokouskeskus, josta saat loistavien
puitteiden lisäksi erinomaista, kokonaisvaltaista palvelua.
Kuusi isoa neuvottelutilaa, 10 intiimiä kabinettia ja koko
Holiday Club Arena ovat käytössäsi. Uuteen loistoon saneerattu historiallinen juhlatila Paviljonki on täydellinen valinta
tyylikkään juhlatilaisuuden järjestämiseen. Aleksanterinsalin
pöytien ääreen mahtuu jopa 150 juhlavierasta.

Saimaalla golfataan
Golf Saimaan 18-reikäinen kenttä on suunniteltu tuomaan
haasteita ja onnistumisen iloja kaikentasoisille pelaajille. Täysmittaisen kentän lisäksi Saimaalta löytyy harjoituskeskus,
jonne kaikki ovat tervetulleita opettelemaan ja nauttimaan.

Harrasta ja nauti
Holiday Club Saimaa sijaitsee aivan Saimaan rannalla, luonnonkauniilla paikalla. Nautitko rantaelämästä uimarannalla vai lähdetkö vesille? Voit retkeillä ja kalastaa itsenäisesti tai kääntyä

Angry Birds Activity Park – koko perheen aktiviteettipuisto
Huikea Angry Birds Activity Park, koko perheen sisähuvipuisto, sijaitsee Holiday Club Saimaan vieressä, Kauppakeskus
Caprissa. Suuressa, kaksikerroksisessa aktiviteettipuistossa
riittää tekemistä koko perheelle.

Holiday Club – 360° mahdollisuuksia
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Majoitu aina laadukkaasti
Holiday Club Saimaa tarjoaa tyyliltään ja tunnelmaltaan eri
tyyppisiä hotellihuoneita ja lomahuoneistoja kaikenkokoisille seurueille. Kylpylähotellin huoneet sijaitsevat erillisissä
hotellisiivissä, joilla kaikilla on oma tunnelmansa. Huoneen
voit valita aikuisille tarkoitetusta romanttisesta ja ylellisestä
Castle-hotellista juhlatila Paviljongin ylimmässä kerroksessa,
sekä intiimistä Gant-hotellista tai perheystävällisestä ja tilavasta Club-hotellista.
Kattavaan majoitustarjontaan kuuluu myös tyylikkäitä huoneistoja, joista osasta on kulku sisäkautta hotellin palveluihin. Huoneistoissa on oma sauna sekä täydellisesti varusteltu
keittiö ja lasitettu parveke. Paviljongin 2. kerroksessa on 8
tyylikkäästi sisustettua Deluxe-huonetta, joista osan voi yhdistää tilavaksi sviitiksi. Huoneet ovat kooltaan 26–40 m2.
Laadukkaat loma-asunnot keittiöineen, saunoineen ja terasseineen sijaitsevat kylpylän välittömässä läheisyydessä.
6

Club-hotelli
137 tilavaa 2+2 hengen perhehuonetta
Castle-hotelli
63 kahden hengen huonetta
yksilöllisyyttä ja rauhaa arvostaville aikuisille
Gant-hotelli
21 tyylikästä ja tilavaa kahden hengen huonetta aikuisille
Paviljonki
8 tyylikästä ja tilavaa Deluxe-huonetta
Villas-huoneistot
1 tai 2 mh, keittiö ja sauna,
osasta kulku myös sisäkautta kylpylään
Loma-asunnot
tasokkaat loma-asunnot, 2 mh, keittiö, sauna,
oma terassi, lisäksi kesäisin grilli ja 2 polkupyörää
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HISTORIALLINEN JUHLATILA PAVILJONKI tarjoaa upeat puitteet niin
kokousillallisten kuin hääjuhlien ja merkkipäivienkin viettoon.
Juhlatilan läheisyydestä löytyvät aktiviteetit ja palvelut viimeistelevät
onnistuneen tapahtuman.

Aktiviteetit ja palvelut
Cirque de Saimaa -kylpylä
Holiday Club Arena, joka muuntuu
luisteluareenasta näyttely- tai
konserttitilaksi
Harmony Spa
Saunamaailma
BowlCircus-keilaviihdekeskus
Le Biff, Easy Kitchen, O’Learys,
Classic Pizza Restaurant
ja Capri Corner -ravintolat
kokoustilat, 10+6 joustavaa tilaa
Juhlatila Paviljonki +
8 Deluxe-huonetta
näköalaterassit
R-kioski
kattoterassi, jossa uima-allas, 			
palju ja hirsisauna

padel
18-reikäinen golfkenttä
ja klubitalo
Angry Birds Activity Park
Kauppakeskus Capri
Gant Shop
ulkotenniskenttä
kuntosali ja ohjatut jumpat
leikkipaikat sisällä ja ulkona
uimaranta
veneily
kalastus
hiihto
Saimaa Adventures
-ohjelmapalvelut: safarit,
retket, tilaussauna,
seikkailupuisto, retkiluistelu
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Holiday Club Saimaa
Rauhanrinne 1, 55320 Rauha
Saimaalle matkaa
Imatran keskustasta 7 km
Lappeenrannan keskustasta 35 km
Helsingistä 250 km
Tampereelta 300 km
Kuopiosta 270 km
Rautatieasemat Imatralla
ja Lappeenrannassa.
Lentokenttä Lappeenrannassa.
Lappeenrannasta alkaa Saimaan
kanava, joka yhdistää Saimaan
vesistöalueen Suomenlahteen.
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Caribia –
viihtymistä etelänmerien hengessä
Uudistuneessa Holiday Club Caribiassa yhdistyvät kaupunkija kylpyläloman parhaat puolet. Lapsiperheille kylpylä ja uusi
vauhdikas SuperPark-sisäaktiviteettipuisto tarjoavat voittamattoman yhdistelmän. Mikä sen parempaa, kuin päästä samana päivänä uimaan ja pomppimaan trampoliineilla?

sporttibaarissa. Laajalta ruokalistalta löydät parhaat burgerit, suositut ribsit sekä muut Amerikan herkut. Classic Pizza
Restaurant tarjoilee herkullista pizzaa. Ravintolan yhteydessä
toimiva samppanjalounge houkuttelee lasilliselle ennen tai
jälkeen ruokailun.

Majoitu uudistuneissa huoneissa
Hotellissa on 155 standard-huonetta, 6 superior-huonetta ja
14 sviittiä. Huoneet on vastikään remontoitu ja niistä on sisäyhteys kylpylään.

Yllätä kokousvieraasi
Monipuolisten palveluidensa ansiosta Caribia sopii erinomaisesti myös kokousten järjestämiseen. Järjestä aivoriihi porealtaassa tai ilahduta vieraitasi tarjoamallamme oheisohjelmalla
– hyvät tulokset ovat taattuja.

Herkuttele ja nauti
Caribian monipuolinen ravintolatarjonta antaa mukavasti vaihtoehtoja niin lapsiperheille, pariskunnille kuin kaveriporukoillekin. Kannusta suosikkijoukkueesi voittoon O’Learysin
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Päiväretkelle Turkuun
Turun kulttuuritarjonta, kaunis jokiranta ja komeat saaristomaisemat ovat kaikki lähelläsi. Turun galleriat, hyvät ostos-
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mahdollisuudet ja tasokas ravintolatarjonta kutsuvat kaupunkilomailijaa viihtymään. Matkaa Caribiasta Turun on 1,5 kilometriä.
Hotelli
155 standard-huonetta, 6 		
superior-huonetta ja 14 suitea
Villas-huoneistot
Kesällä 2017 valmistuu 57 yhden
tai kahden makuuhuoneen 		
Villas-lomahuoneistoa
Palvelut kohteessa
kylpylä
saunat
VIP-saunat ryhmille
hemmotteluhoitola
SuperPark-aktiviteettipuisto
Boston Bar
R-kioski

Classic Pizza Restaurant ja samppanjalounge, O’Learys, Terrace ja
Hesburger -ravintola
kokoustilat ja oheisohjelmat
kuntosali
peliautomaatteja
Spa Shop
vesijumpat kylpylässä
lasten ohjatut syntymäpäivä-		
paketit kylpylässä
citypyörien vuokraus
majoittujille vastaanotosta
tennistä ja rantalentopalloa
kesäisin ulkokentällä
kävelysauvojen vuokraus
vastaanotosta
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Holiday Club
Caribia
Kongressikuja 1
20540 Turku
Turkuun matkaa
Helsingistä 160 km
Tampereelta 165 km
Jyväskylästä 310 km
Turun rautatieasema 2,4 km
linja-autoasema 1,7 km
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Holiday Club Katinkulta
Katinkullantie 15
88610 Vuokatti
Katinkultaan matkaa
Helsingistä 600 km
Kajaanista 35 km
Oulusta 190 km
Kuopiosta 185 km
Lentokenttä ja rautatieasema
Kajaanissa

Katinkulta on aktiivilomailijan valinta
Vuokatin Katinkulta on aktiivisen perheen lomakohde, jossa
harrastat kaikkea hiihdosta golfiin kauniiden maisemien
ympäröimänä. Katinkullassa vasta-alkajakin pääsee sinuiksi
viheriön kanssa, tarvittaessa ammattimaisella opastuksella.

siirryt kätevästi vaikka kylpytakissa allasosastolle. Lomaasunnossa asumisen vapautta tuovat täysin varusteltu keittiö
ja sauna. Kesällä käytössäsi on kaksi polkupyörää ja usein
myös grilli.

Loma Katinkullassa on viihtyisää asumista, mukavia ihmisiä,
kylpylässä ilottelua ja lähes rajattomasti liikuntamahdollisuuksia – kaikkina vuodenaikoina!

Hotelli
112 tilavaa 2+2 hengen huonetta, 4 sviittiä

Harrastuksia jokaiselle päivälle
Katinkullassa koko perhe voi harrastaa. Golfin lisäksi tarjolla
on mm. tennistä, squashia, keilausta – ulkona tai sisätiloissa.
Kesäkaudella kutsuvat vedet ja luontopolut.
Katinkullan lähellä sijaitseva Vuokatin Angry Birds Activity
Park tarjoaa hauskaa tekemistä ympäri vuoden. Aktiviteetteja
löytyy kaikenikäisille. Kerää porukka kasaan ja vietä hauska
päivä perheen, ystävien tai vaikkapa työkavereiden kesken!
Sotkamon lumilla harrastat hiihtoa, laskettelua, retkiluistelua ja lumikenkäilyä. Hiihto- ja lautailuputket ovat auki vuoden ympäri. Aktiivisen ulkoilun jälkeen on mukava rentoutua
elämyskylpylässä, tutustua saunamaailmaan tai valita hoitoja
hyvinvointiosasto Harmony Spasta.
Katinkulta on myös mainio paikka kokouksille ja tapaamisille.
Kokoustiloja on valittavana auditoriosta Katinkulta Areenaan.
Varaa kerralla kokouspalvelut, majoitukset, oheisohjelmat ja
kannustavat liikuntamahdollisuudet.
Hotelli tai loma-asunto makusi mukaan
Katinkullassa majoitut oman makusi mukaan joko kylpylähotelliin, lomahuoneistoon tai loma-asuntoon. Hotellihuoneesta

Loma-asunnot
yli 500 tasokasta 1–4 mh loma-asuntoa
Villas-huoneistot
laadukkaita 1–3 mh huoneistoja, keittiö, sauna,
lasitettu terassi, osasta sisäkulku kylpylään
Aktiviteetit ja palvelut
elämyskylpylä
saunamaailma
Harmony Spa
Easy Kitchen, O’Learysja Classic Pizza
Restaurant -ravintolat
Angry Birds Activity Park,
3 km päässä
Night Cat -yökerho
Katinkulta Areena,
konsertteja, tapahtumia
Katinkulta Golf
keilaus
tennis
sulkapallo
squash
frisbeegolf
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lentopallo
sähly
jumpat
kuntosali
lasten leikkihuone
lasten ulkoleikkipaikat
veneily ja kalastus
hiekkaranta
hiihto
laskettelu
lautailu
retkiluistelu
lumikenkäily
moottorikelkkasafari
huskysafari
koirapuisto ja koirien 		
uintipaikka
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Rentouttavaa kaupunkilomaa Tampereella
Tampereen Kylpylässä vietät rentouttavaa lomaa. Yli 100 vuotta
vanhassa, entisessä Lapinniemen puuvillakehräämössä on toinen toistaan upeampia loma-asuntoja, erillinen hotellirakennus viihtyisine huoneineen, kylpylä hemmotteluhoitoloineen,
ja maukasta ruokaa tarjoava ravintola Arthur sekä maankuulu
Classic Pizza Restaurant.
Kylpylä pitää huolta jaksamisesta
Tampereen Kylpylän Harmony Spa -hoitola tarjoaa korkeatasoista, silti mutkatonta kauneudenhoitoa ja hemmottelua
niin lomailijoille kuin kaupunkilaisillekin. Nauttimaan pääset
myös viikonloppuisin ja pyhinä. Varaa oma hetkesi, mieluiten jo ennen lomaa. Kylpylän allasosastolla vedet poreilevat,
lämmittävät, virkistävät, hierovat ja haastavat uimaan vastavirtaan.
Täynnä elämyksiä
Tampere tarjoaa teattereita, taidetta, elokuvia, mielenkiintoisia
museoita, musiikkia ja hyviä ruokapaikkoja, kaikkea ja joka
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makuun! Lapsiperheiden kesäinen ykköskohde Särkänniemi
on lähellä.
Tapaamiset sujuvat
Tampereen Kylpylä on myös täyden palvelun kokouspaikka.
Saat kaikki kokouspalvelut saman katon alta ja lisäksi kylpylän
oheisohjelmat, jotka pitävät mielen virkeänä ja ajatukset raikkaina! Mainio ohjelmanumero on Tampereen Kylpylän Klubikeittiön kokkauskurssi. Asiantuntevan keittiömestarin opastuksella ruoanlaitto sujuu – jopa kuuden ruokalajin menu.
Etsitkö ohjelmaa synttäreille, polttareihin tai tyttöjen iltaan?
Klubikeittiö on käytössäsi!
Majoitu mukavasti ja tilavasti
Tampereen Kylpylä on tukikohta koko perheen lomalle. Lomahuoneistoissa on tilaa 4–8 hengelle. Useimmissa on sauna,
osassa myös poreallas. Valitse vanhan tehdaskiinteistön ilmeikkäät huoneistot tai Näsijärven rannan rivitaloasunnot.
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Hotelli
10 kahden hengen huonetta,
60 tilavaa 2+2 hengen perhehuonetta, 22 sviittiä
Loma-asunnot
109 huoneistoa,
tasokkaat loma-asunnot joko
idyllisessä kylpylärakennuksessa
tai Näsijärven rannalla
Kimallus -rivitalossa 1–3 mh,
keittiö ja sauna

Aktiviteetit ja palvelut
kylpylä
Harmony Spa
Ravintola Arthur ja Classic Pizza
Restaurant, kesällä myös
Lapinniemen Laiturin terassi
Klubikeittiö,
mm. kokkauskurssit
kokoustilat
Powerhouse Gym
solarium
allasjumpat
pyöräily
murtomaahiihto
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Holiday Club
Tampereen Kylpylä
Lapinniemenranta 12
33180 Tampere
Tampereelle matkaa
Helsingistä 180 km
Jyväskylästä 150 km
Turusta 160 km
Rautatieasema Tampereella
Lentokenttä Pirkkalassa
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Kuusamon luonto ja trooppinen lämpö
Kuusamon luonto ja palvelut tarjoavat hyvät mahdollisuudet
elämyksellisen kokouksen järjestämiseen. Täällä jokainen
lomapäivä voi olla erilainen – ja sinä nautit kaikista.
Koillismaan jylhissä maisemissa sijaitseva Kuusamon Tropiikki
on upea lomakohde myös perheille.

Angry Birds -lomalle
Kuusamon Tropiikin Angry Birds Activity Park sijaitsee kylpylähotellissa. Puistosta löytyy hauskaa tekemistä kaikenikäisille.
Perheen pienimmät viihtyvät omalla alueellaan, nuorisoa ja
totta kai myös aikuisia viihdyttävät survival-rata sekä pelialue.

Lomakausi ei lopu
Talvella Kuusamo on hiihtäjien ja laskettelijoiden ykköspaikka. Ladut lähtevät loma-asunnon viereltä ja Rukalle on autolla
vartin matka. Skibussi liikennöi Tropiikin ja Rukan väliä.

Hyviä päätöksiä ja tuloksellisia tapaamisia
Kuusamon luonto ja palvelut tarjoavat hyvät mahdollisuudet
elämyksellisen kokouksen järjestämiseen. Täällä tapaamisille
on toimivat puitteet, mainio majoitus ja paljon oheisohjelmaa.
Tee tiimistäsi huippujoukkue, valmenna sitä Kuusamon maisemissa, palkitse saavutukset kylpylän virkistävillä hoidoilla.
Monipuolisen aktiviteettitarjonnan ansiosta voit helposti järjestää myös majoittuvan perhekokouksen. Kokoustajien perheenjäsenille löytyy hauskaa tekemistä vaikka joka päivälle.

Kesällä kutsuvat Karhunkierros, eräretket, metsästys ja kalastus, ratsastus ja koskenlasku. Kun haluat rentoutua, pulahda
kylpylän trooppisen lämpimiin vesiin tai vietä hauska hotellin
keilaradalla kisaten.
Tervetuloa pelaamaan upealle Petäjäkankaan 18-reikäiselle
golfkentälle. Maisemiltaan luonnonkaunis kenttä sijaitsee aivan Kuusamon Tropiikin lomakeskuksen vieressä.
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Majoitu huoneistoon tai loma-asuntoon
Holiday Club Kuusamon Tropiikissa majoitut joko mutkattomasti hotellihuoneeseen tai kylpylärakennuksessa sijaitsevaan lomahuoneistoon. Niistä on suora yhteys kylpylään ja
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hyvinvointiosaston hoitoihin. Petäjälammen rantamaisemissa,
kylpylän välittömässä läheisyydessä sijaitsevat hyvin varustetut,
keittiölliset ja saunalliset 2–3 makuuhuoneen loma-asunnot.

Hotelli
158 huoneistoa
60 kahden hengen huonetta,
63 tilavaa 2+2 hengen huonetta,
joista kaksi saunallista
Loma-asunnot
118 lomahuoneistoa, joista
55 kylpylähotellin yhteydessä.
Kävelymatkan päässä kylpylästä
63 loma-asuntoa ja 40 Villashuoneistoa. Lisäksi rakenteilla
14 Villas-huoneistoa.
Aktiviteetit ja palvelut
kylpylä
Harmony Spa
Ravintola Mango ja O’Learys
sekä kahvila

Angry Birds Activity Park
keilaus
kuntosali
allasjumpat
golf
frisbeegolf
hiihto
laskettelu
lautailu
moottorikelkkailu
retkiluistelu
lumikenkäily
pyöräily
vaellusreitit
koskenlasku ja melonta
veneily
kalastus
tapahtumia ja urheilukisoja
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Holiday Club
Kuusamon Tropiikki
Kylpyläntie 5
93600 Kuusamo
Kuusamoon matkaa
Helsingistä 800 km
Rukalta 22 km
Oulusta 220 km
Kuopiosta 420 km
Lentokenttä Kuusamossa,
josta bussikuljetus
Kuusamon Tropiikkiin
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Saariselkä, aidointa tunturi-Lappia
Saariselkä on klassikko. Täällä löydät avarat tunturien laet,
kimmeltävän lumen ja tunnelman, joka jää sieluun. Saariselällä on kaikki laadukkaan kylpylähotellin ja lomakeskuksen palvelut.
Mikä onkaan mukavampaa kuin kerätä voimia ja rentoutua
kylpylässä. Polskuttele lämpimissä vesissä ja rauhoitu hemmotteluhoidoissa. Ravintolassa nautit maistuvista antimista.
Kylpylähotellin yhteydessä sijaitsevassa koko perheen Angry
Birds Activity Parkissa teemana on avaruus ja Lapin tunnelma.
Puiston erikoisuutena on pitkä ja jännittävä seikkailurata, jonka varrelta löytyy erilaisia, toiminnallisia rasteja.
Luontoon, liikkumaan
Euroopan pohjoisin hiihtokeskus Ski Saariselkä palvelee laskettelijoita, lautailijoita ja leijahiihtäjiä, erikoisuutena on pitkänpitkä pulkkamäki. Saariselkä on kuuluisa myös hiihtoladuistaan, hyvin hoidettu latuverkko on 230 km pituinen. Sulan maan aikaan Saariselkä ja Urho Kekkosen kansallispuisto
ovat rinkkaväen ja maastopyöräilijöiden ykköskohteita.
Mökit, kylä ja kylpylä
Saariselällä Holiday Club -kylpylähotelli ja loma-asunnot ovat
kylän keskellä, kävelymatkan päässä rinteistä ja maastosta.
Varaa perheesi tukikohdaksi loma-asunto ja nauti, tilaa riittää
jopa kahdeksalle – ota vaikka isovanhemmat mukaan.
Kylpylähotellissa majoittuminen joko kahden hengen huoneeseen tai perhehuoneeseen on mutkatonta. Majoitukseen kuuluvat sekä aamiaiset että kylpylän vapaa käyttö.

Hotelli
17 yhden hengen huonetta, 117 kahden hengen huonetta 		
ja viisi saunallista superior-huonetta
Loma-asunnot
88 loma-asuntoa, 1–3 mh, keittiö ja sauna. Rakenteilla
37 Villas-huoneistoa, kooltaan 53–137 m²		

Aktiviteetit ja palvelut
kylpylä
Aurora Spa
ravintoloita
Angry Birds Activity Park
laskettelu
lautailu
leijahiihto
maastohiihto
lumikenkäily
1 200 m pulkkamäki
vaellusreitit

maastopyöräily
kalastus
kullanhuuhdonta
linturetket
melonta
moottorikelkkaja huskysafarit
vaellus
välinevuokraamot
kappeli

Holiday Club Saariselkä
Saariseläntie 7
99830 Saariselkä
Saariselälle matkaa
Helsingistä 1 090 km
Rovaniemeltä 260 km
Ivalosta 28 km
Autojuna Rovaniemelle.
Lentokenttä Ivalossa, josta
bussikuljetus Saariselälle

Holiday Club – 360° mahdollisuuksia

17

Koko perheen Salla
Sallassa sinua odottaa Itä-Lapin koskematon luonto. Haluatko
lasketella, hiihtää, vaeltaa erämaassa tai tehdä maastopyöräretken? Ulkoilun jälkeen on mukava rentoutua Tunturikylpylässä.
Suoraan ladulle ja luontoon
Ladulle pääsee heti omalta ovelta, rinteet ovat muutaman
askeleen päässä. Lapsille on oma rinteensä, toki kaikissa rinteissä on turvallista tilaa koko perheelle. Hyvin huollettu latuverkko vie jylhiin metsiin, 40 km laduista on valaistu. Sallassa
on myös mainiot maastot lumikenkäilyyn. Kesällä lähdetään
luontopoluille tai noustaan maastopyörän selkään.
18

Valitse hotelli tai loma-asunto
Majoitu kodikkaaseen, rinteessä sijaitsevaan kelomökkiin tai
tyylikkääseen ja tilavaan lomahuoneistoon. Tarjolla on studioita 4:lle tai reiluja 2 mh:n ja parven huoneistoja, joihin majoittuu jopa 8 henkilöä. Miellyttävä ja huoleton majoitusvaihtoehto on Hotelli Revontuli, jonka 2 hengen huoneisiin saa
tarvittaessa lisävuoteen. Hotellivierailla on mahdollisuus aamiaiseen sekä vapaa pääsy Tunturikylpylään.
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Hotelli
26 kahden hengen huonetta
Loma-asunnot
Kaikki 133 loma-asuntoa sijaitsevat laskettelurinteiden ja
hiihtolatujen vieressä 1–3 mh, keittiö ja sauna
Aktiviteetit ja palvelut
Tunturikylpylä
hemmotteluhoitoja
ravintola
kauppa
liikuntakeskus, mm.
tennistä, hierontaa
laskettelurinteet,
myös lastenrinne

maastohiihto
lumikenkäily
vaellus
Sallan Poropuisto
ohjatut retket ja
safarit
frisbeegolf

Holiday Club Salla
Revontulentie 2, 98900 Sallatunturi
Sallaan matkaa
Helsingistä 930 km
Oulusta 330 km
Rovaniemeltä 164 km
Kuusamosta 110 km
Kemijärveltä 70 km
Autojunat Rovaniemelle ja Kemijärvelle.
Lentokenttä Kuusamossa ja Rovaniemellä.

Holiday Club – 360° mahdollisuuksia
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Åre – enemmän rinteitä, enemmän elämää
Ruotsin Åre tunnetaan Pohjolan alppeina, mikä tekee oikeutta
niin kohteen rinnevalikoimalle kuin lämpimälle tunnelmallekin.
Skandinavian suurin hiihtokeskus tarjoaa rinteitä kaikentasoisille hiihtäjille ja on panostanut erityisesti lasten palveluihin.
Nouse kabiinihissillä Åreskutanin huipulle ja aloita laskupäiväsi ihailemalla upeita maisemia. Sen jälkeen voit lasketella
leveästi aurinkoisia rinteitä tai haastaa itseäsi kisamäessä tai
lumiparkissa. Kun nautiskelet päivän päätteeksi upean 6500
metrin laskun suoraan kylään, on aika suunnata ansaitulle afterskille sinne, missä meno on jo ylimmillään.
Menoa ja huvituksia ympäri vuoden
Monipuolinen Åre ei ole pelkkää hiihtoa. Kesäkaudella Åre
kutsuu patikoimaan, pyöräilemään ja kalastamaan kauniisiin
järvimaisemiin. Myös hotellimme skeittiparkki ja puttiviheriö
ovat aina käytössäsi. Holiday Club Åren upeassa elämyskylpylässä nautitaan tunturinäköaloista sekä virkistytään jääsaunassa ja raikkaissa vesissä. Ylellisen hyvinvointimaail-

Hotelli
244 tilavaa 2+2 hengen perhe-		
huonetta. 6 sviittiä, joihin kuuluu
oma poreallas ja sauna
		
Loma-asunnot
Loma-asuntojemme koot
vaihtelevat 67 m²:n asunnoista
kaksikerroksisiin 118 m²:n rantahuviloihin. Kaikkiin asuntoihin 		
kuuluu oma sauna ja parveke tai
patio.
Aktiviteetit ja palvelut
kylpylä seikkailualtaineen
saunamaailma
Coffee Corner,
Diner, Easy Kitchen ja
O’Learys-ravintola

man hoidot viimeistelevät rentouttavan kokemuksen. Lapsia
seikkailuhotellissa palvelee LAB-maailma täynnä leikkejä,
temppuja ja Sony World -virtuaalimaailman uusinta teknologiaa. Hotellimme neljä ravintolaa ovat käytössäsi aamusta
iltaan, haluatpa sitten maukasta kahvia, raikasta lounasta
tai hyvän pihvin ja muita grilliherkkuja antoisan päivän päätteeksi. Myös kylän maineikas yöelämä ja hyvät ostosmahdollisuudet tarjoavat elämyksiä joka makuun.
Asu hotellissa tai loma-asunnossa
Holiday Club Åre tarjoaa neljän tähden majoituksen tilavissa
perhehuoneissa, rantahuviloissa ja asunnoissa, joissa pohjoismainen sisustus ja suunnittelu kulkevat käsi kädessä toimivuuden kanssa. Kaikista huoneista on upeat näköalat järvelle tai Åreskutan-tunturille. Järvenrannan loma-asunnot antavat tilaa ja omaa rauhaa perheille ja kaveriporukoille. Omassa loma-asunnossa viihdytään saunoen ja vaikkapa rennosti
patiolla grillaillen.

lastenhoito
keilaus
kokoushuoneet
kaupat
hissilippujen myynti
kuntosali
laskettelu
maastohiihto
järvi
veneily
kalastus
maastopyöräily
ratsastus
autonvuokraus

Holiday Club Åre
Åre Strand 4
83013 Åre, Ruotsi
Helpoiten pääset Suomesta Åreen
lentäen Östersundin lentokentälle, josta junalla kohteeseen.
Åre
Åreen matkaa
Östersundin lentokentältä 90 km.
Juna-asema kohteen
vieressä.
Norjan Trondheimista 167 km
Trondheimin lentokentältä 130 km
Tukholmasta 610 km.

Holiday Club – 360° mahdollisuuksia
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Saimaa

Kuusamon Tropiikk

Katinkulta

Holiday Club Tahko Spa
Ahopellontie 1
77310 Tahkovuori
Holiday Club Ellivuori
Ellivuorentie 131
38130 Ellivuori, Vammala
Holiday Club Rönnäs
Västäräkintie 1
07750 Isnäs
Holiday Club Ekerum
Gårdsvägen 22
38792 Ekerum, Sweden
Ekerum
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Kuusamo

Katinkulta
Tahko

Ellivuori
Saimaa
Rönnäs

ki

Tahko Spa

Rönnäs

Ellivuori

Ekerum

Holiday Club – nyt golfataan!
Pakkaa bagi kuntoon ja suunnista Holiday Clubin golfkohteisiin! Valitse omasi, tutustu vaikka kaikkiin – sillä jokainen
kenttä on ainutlaatuinen. Holiday Club -golfkohteissa viihtyy
koko perhe kylpylähotellissa tai hyvin varustelluissa lomaasunnoissa.

Kuusamon Tropiikissa, aivan lomakeskuksen vieressä, pelataan 18 reiän kentällä. Luonnonkaunis Petäjälammen maasto
on voimakkaasti kumpuilevaa, mäntyvaltaista hiekkakangasta,
joka tekee pelistäsi haastavan ja mielenkiintoisen. Lue lisää
Kuusamon Tropiikista s. 14–15.

Saimaalla kylpylähotellin ja loma-asuntojen välittömässä
läheisyydessä sijaitsee Golf Saimaa. 18-reikäinen kenttä on
suunniteltu tuomaan haasteita ja onnistumisen iloa kaikentasoisille pelaajille. Saimaalta löytyy myös harjoituskeskus,
jonne ovat tervetulleita kaikki golfista kiinnostuneet, sillä
green cardia tai golfseuran jäsenyyttä ei vaadita. Harjoituskeskuksessa on 60-paikkainen range, 6-reikäinen par 3-kenttä ja neljä lähipeliviheriötä. Lue lisää Saimaasta s. 4–7.

Tahko Spa on koko perheen ympärivuotinen viikko-osakekohde. Laadukkaat lomahuoneistot sijaitsevat Tahkon parhaalla
paikalla. Kaikissa 1–3 mh huoneistoissa on tilava parveke, josta näkymät järvelle ja Tahkon rinteisiin. Valittavana on kaksi
täysmittaista, pelaajaystävällistä golfkenttää, Syvärinjärven
jylhissä maisemissa, palvelujen lähellä. Kylpylä, laskettelurinteet ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet ovat vain pienen
matkan päässä loma-asunnoista.

Katinkulta tarjoaa kolmella kentällä elämyksiä kaikentasoisille pelaajille. 18-reikäinen Championship-tason Nuas-kenttä
etenee järvimaisemassa männiköiden ja kanervikoiden keskellä kohti Tenetin-virran rantaa. 9-reikäinen Tenetti-klubikenttä pelataan vaihtelevilla väylillä ja pelaaminen kentällä
on joustavaa. Vuokatti par 3 -jokamieskenttä antaa kaikille
mahdollisuuden päästä ottamaan helpot ensiaskeleet upean
lajin parissa. Katinkullan rangella on mahdollisuus harjoitella
ruoholta koko pelikauden ajan. Harjoittelua siivittävät yhdeksän katettua lyöntipaikkaa, joista osa on lämmitetty, harjoitusbunkkeri ja puttiviheriö. Lue lisää Katinkullasta s. 10–11.

Ellivuori tarjoaa lomakohteen golfin ja laskettelun ystäville. Majoitu studioon tai saunalliseen perhemökkiin. Studiossa on tilaa 4:lle ja 2 mh:n mökissä jopa 6 henkilölle.
Lakeside Golfin 18+18 väylän kentille on vain reilun kymmenen
minuutin matka autolla loma-asunnoista. Lakeside Golf Academyssa on mahdollista kehittää pelitaitoa myös talvella.

Saimaan ja Katinkullan Golf Academyt tarjoavat laadukkaita
green card -kursseja, yksityis- ja pienryhmätunteja sekä golfopetusta yrityksille. Golf Academyn kursseilla ja tunneilla
viihtyvät myös lapset ja juniorit. Golf soveltuu hyvin yhdistettäväksi monenlaisiin tilaisuuksiin, kuten esimerkiksi virkistyspäiviin, kokouksen yhteyteen tai asiakastapahtumiin.
Kaikki golfpalvelut ovat räätälöitävissä.

Rönnäs sijaitsee Pernajan Isnäsissä. 1–2 makuuhuoneen lomaasunnoissa majoittuu tilavasti 4–8 henkilöä. Pelikierros Rönnäsin 18- ja 9-reikäisillä kentillä on innostava ja nautinnollinen
kokemus. Upean golfkentän ohella Rönnäsissä lomailet merihenkisesti – veneilyä, kalastusta, luontoa ja saariston tunnelmaa.
Ekerum on Ruotsin suosituin golfkohde. Kaksi loistavaa,
18-reikäistä kenttää täyttävät vaativankin harrastajan toiveet.
Ekerum on myös tasokas lomakohde perheelle, joka arvostaa
aktiivista lomaa. Tarjolla on Öölannin saaren ranta- ja kulttuurielämä.

Holiday Club – 360° mahdollisuuksia
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Kanariansaarilla on aina kesä
Holiday Club -valikoimaan kuuluu viisi Gran Canarian eteläpuolen kaunista lomakohdetta: Jardin Amadores, Playa Amadores,
Sol Amadores, Vista Amadores ja Puerto Calma.
Kohteista neljä sijaitsee Amadoreksen laaksossa, merenlahden yläpuolella. Kohteessa on monipuoliset palvelut sekä aktiviteettimahdollisuudet.
Puerto Calma sijaitsee viereisessä poukamassa, Puerto Ricon
alueella. Yksi Puerto Ricon suosituimmista nähtävyyksistä on
koko perheen ulkoaktiviteettipuisto Angry Birds Activity Park.
Viikko-osake Kanarialta
Tule mukaan kansainväliseen tunnelmaan, hanki itsellesi viikko-osake Gran Canarialta. Saat käyttöösi tasokkaan lomaasunnon, jonka varustelu ja huolto ovat tuttua Holiday Club
24

-laatua. Kaikki 241 asuntoa ovat laadukkaita ja niissä on tilavat terassit sekä upea merinäköala.
Viikko-osakkeiden huollosta ja kunnossapidosta huolehtii Holiday Club -isännöinti. Viikko-osakkaana voit olla varma siitä,
että loma-asuntojen taso ja varustelu pysyvät korkealla tasolla. Holiday Club Gran Canarian kaikki viisi kohdetta ovat RCIlomanvaihtojärjestelmän piirissä. RCI:n kautta ulottuvillasi on
yli 4 000 lomakeskusta noin 100 eri maassa.
Nauti luonnosta ja meren läheisyydestä. Kanariansaarten ilmasto on miellyttävän lämmin kautta vuoden. Golfkausi on
Gran Canarialla koko vuoden mittainen, täällä on helppo rentoutua ja harrastaa.

Holiday Club – 360° mahdollisuuksia
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Holiday Club Calahonda on merellinen kohde Espanjan Aurinkorannikolla. 2 mh:n huoneistoissa on tilaa jopa 6:lle. Calahondassa on erinomaiset mahdollisuudet harrastaa tennistä
ja golfia, uida ja nauttia lämmöstä. Malaga ja maurilaiskauden upea muistomerkki Alhambra ovat lähellä.
Holiday Club Gran Canaria
Puerto Rico Mogan
Gran Canaria

Gran Canaria

Tasokkaat loma-asunnot:
Puerto Calma
1–2 mh, 109 kpl
Jardín Amadores
1–2 mh, 25 kpl
Vista Amadores
1–2 mh, 36 kpl
Playa Amadores
1–2 mh, 33 kpl
Sol Amadores
1–2 mh, 38 kpl

Holiday Club Calahonda
El Mirador
Sitio de Calahonda
Mijas-Costa, Spain

Calahonda

Calahonda

Holiday Club – 360° mahdollisuuksia
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Kalajoki

Naantali Residence

Airisto

Hannunkivi

Mökkiloman monta
mahdollisuutta
Kalajoki lähellä merta, hiekkasärkkiä ja Pohjanlahden tuulia.
Asut viihtyisässä loma-asunnossa, jossa tilaa riittää ainakin
4:lle, isoimmassa huoneistossa jopa 10 henkilölle.
Airisto houkuttelee uimaan, kalastamaan, veneilemään tai vain
rauhoittumaan. Airistolla vietät oikeaa mökkilomaa, johon on
helppo yhdistää retket Naantalin Muumimaailmaan, Turkuun ja
Ahvenanmaalle. Airistolla majoitut 1–2 makuuhuoneen huoneistoihin, joissa tilaa on 2–8:lle.
Hannunkivi on luonnonläheinen lomapaikka perheille. Majoitusvaihtoehtona ovat 1 tai 2 makuuhuoneen hirsihuvilat.
Ähtäri on koko perheen seikkailu- ja reippailukohde. Majoitu
kodikkaaseen hirsihuvilaan, jossa tilaa ja omaa rauhaa riittää. Valitse 1, 2 tai 4 mh:n huoneisto, enimmillään majoittujia
voi olla 10 henkilöä.
Pyhäniemi on komea kohde Kihniössä, Kankarinjärven rannalla. Valitse omasi jykevästä Lapin kelohongasta rakennetuista
asunnoista ja nauti lomasta. Tilaa riittää isommallekin seurueelle, suurimmassa loma-asunnossa on 4 mh ja tilaa 10:lle.
Punkaharju sijaitsee kauniin Kulennoisen järven rannalla,
aivan Punkaharjun nähtävyyksien tuntumassa. Retretti, Savonlinnan Oopperajuhlat tai Metsämuseo Lusto ovat melkein
naapurissa. Hyvin varustelluista 1–3 mh:n loma-asunnoista
löytyy sopiva isollekin perheelle.
Himoksen perheystävällisissä 4–6 henkilön loma-asunnoissa
kaikki on kohdallaan, varusteet, palvelut ja sijainti. Koska
etäisyydet Etelä-Suomen kaupungeista ovat varsin kohtuulliset, Himos on mukava laskettelukohde koko perheelle.
26
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Äh

htäri

Pyhäniemi

Punkaharju

Himos

Kalajoki
Hannunkivi
Ähtäri
Pyhäniemi
Himos
Punkaharju
Naantali
Airisto

Holiday Club Kalajoki
Jukupolku 3
85100 Kalajoki
Holiday Club Naantali Residence
Matkailijantie 2
21100 Naantali

Naantali Residencen ylelliset lomahuoneistot on suunniteltu
vaativaa lomanviettäjää varten. Intiimi studio kahdelle, yhden
tai kahden makuuhuoneen asunto isommalle joukolle – kaikki
huippulaatua ja kaikissa on parveke ja merinäköala. Holiday
Club -viikko-osakkaana tai lomahuoneiston vuokraajana lomailet Naantalin Kylpylän naapurissa ja nautit kaikista kylpylän
palveluista. Naantali Residencestä on kävelymatka kaupungin
idylliseen keskustaan, jossa sijaitsee mm. Muumimaailma.
Lähistöllä on myös Kultaranta, useampi golfkenttä ja vain
15 km päässä Turku.

Holiday Club Airisto
Airistontie 700
21600 Parainen
Holiday Club Hannunkivi
Hannunkiventie 1
43800 Kivijärvi
Holiday Club Ähtäri
c/o Hotelli Mesikämmen
Karhunkierros 149
63700 Ähtäri
Holiday Club Pyhäniemi
Pyhäniemi
39820 Kihniö
Holiday Club Punkaharju
Hiekkalahdentie 128
58430 Kulennoinen
Holiday Club Himos
Länsi-Himoksentie 4
42100 Jämsä

Holiday Club – 360° mahdollisuuksia
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Huolettomasti viikko-osakkeen omistajana
Tule Holiday Club -lomalle ja tutustu kohteittemme monipuolisiin mahdollisuuksiin ja laatuun. Joku näistä voi olla juuri sinun
oma unelmakohteesi.
Valinnan vapautta
Holiday Club -viikko-osakkeen omistajana nautit joka vuosi
suosikkikohteestasi ja palaat tuttuun loma-asuntoosi uudelleen. Lomailet joustavasti ja ilman turhia huolia, sillä Holiday
Club vastaa loma-asuntosi kunnosta ja huollosta.
Holiday Club -viikko-osake oikeuttaa vuosittain viikon pituiseen lomaan. Viikko-osakkeen omistajana voit aina olla varma
siitä, että oma loma-asuntosi on käytettävissäsi omalla viikollasi. Hyvin varusteltuna, liinavaatteita ja takkapuita myöten!
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Lomaviikkojen vaihdoista vastaa maailman suurin lomaorganisaatio RCI, jolla on yli 4 000 kohdetta yli 100 eri maassa. Jos
haluat vaihtaa vaikkapa talviviikkosi yöttömän yön kesään tai
hehkuvaan ruskaan, yhteydenotto RCI:hin riittää.
Osake, joka tuottaa hyvää oloa
Viikko-osake on kokonaistaloudellinen ratkaisu, josta nautit
pitkään. Omistajana päätät, lomailetko itse, lainaatko viikkosi,
vuokraatko sen vai vaihdatko toiseen ajankohtaan, toiseen
kohteeseen Suomessa tai maailmalla.
Holiday Club -viikko-osakkeen omistajana olet etuoikeutetussa asemassa. Saat osakkeellesi hyvän vastineen upeiden lomien muodossa, nautit parhaista kohteista ja lukuisista rahan-
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arvoisista osakaseduista. Viikko-osake maksaa noin 5 000–
37 000 euroa.
Holiday Club Resorts Oy on Euroopan suurin viikko-osakeyritys
ja Suomen johtava matkailupalvelujen tuottaja. Jo 50 000 perhettä on valinnut huolettoman ja luotettavan Holiday Clubviikko-osakkuuden, yli 1 000 yritystä tarjoaa henkilöstölleen
tasokkaita Holiday Club -lomia.
Holiday Club – parasta lomaa kuten haluat
Holiday Club -viikko-osakkeisiin
liittyvät varaukset ja tiedustelut: 030 68 600
tai asiakaspalvelu@holidayclub.fi
Puheluiden hinnat 030-numeroihin: lankapuh: 0,0828 €/puh + 0,07 €/min.
Matkapuh: 0,0828 €/puh + 0,17 €/min.
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Holiday Club Villas
– nauti lomasta ja tuotosta
Holiday Club Villas on huoleton ja jopa tuottoisa tapa omistaa kokonainen loma-asunto tai Partner-omistuksena osa siitä.
Sinulle ja perheellesi vuoden parhaat lomat rentoutumista ja
yhdessäoloa varten, monipuolisissa ja tasokkaissa Holiday
Club -lomakeskuksissa, kaikkina vuodenaikoina!
Oma Villa aktiviteettien keskellä
Saat loma-asunnollesi parhaan sijainnin ja sinulle sopivan
asuntotyypin täydellisesti kalustettuna ja tasokkaasti varusteltuna parhaiden palveluiden läheisyydestä. Nautit Holiday
Club -kylpyläkohteiden monipuolisista harrastusmahdollisuuksista ja lukuisista palveluista, esimerkiksi tasokkaista
hoito- ja ravintolapalveluista.
Villasi on aina huollettu, siivottu, kalusteet ja varusteet kunnossa. Me huolehdimme Villasi vartioimisesta, isännöintipalveluista ja vakuutuksista. Sinä voit keskittyä lomailuun.
Vuokrauksella tuottoa sijoituksellesi
Kun et itse käytä loma-asuntoasi, Holiday Club vuokraa sen
hotelliasiakkaiden käyttöön. Pääset siis hyötymään asuntosi
vuokratuotosta. Holiday Club on luotettava suomalainen vapaa-ajan lomailun asiantuntija- ja matkailuyritys. Meillä on pitkä kokemus loma-asuntojen markkinoinnista ja vuokrauksesta.

Voit luottaa siihen, että loma-asuntosi vuokraus sujuu tehokkaasti ja ammattitaitoisesti.
Holiday Club Villas -kohteissa on käytössä yhteisvuokrausjärjestelmä, joka takaa tasaisen ja varman tuoton kaikille lomaasuntojen omistajille. Yhteisvuokrauksessa olet jakamassa
koko Holiday Club Villas -kohteen vuokratuottoa, kun lomaasunto ei ole omassa käytössäsi.
TOTEUTA UNELMASI OMASTA VILLASTA NÄISSÄ KOHTEISSA:
Holiday Club Villas Saimaa
Holiday Club Villas Katinkulta
Holiday Club Villas Kuusamon Tropiikki
Holiday Club Villas Caribia
Holiday Club Villas Saariselkä
Holiday Club Villas Himos
Holiday Club Villas Salla
Holiday Club Villas Åre
Esittelemme Holiday Club Villas -loma-asuntoja sekä
Villas-kohteissa että Holiday Club -myyntitoimistoissa.
Ota yhteyttä: 030 68 600
tai asiakaspalvelu@holidayclub.fi
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