
 

Joulun aukioloajat 24.–26.12.21 

Kylpylä 
24.–25.12. kylpylä ja saunamaailma 9–21 
26.12. kylpylä ja saunamaailma 9–20 
Tarkastamme koronapassin kaikilta 16 v täyttäneiltä. 

RAVINTOLAT 
Easy Kitchen buffet 
24.12. aamiainen 8–11, joulupuuro 12–14 
25.12. aamiainen 8–11, päivällinen 16–18 ja 19–21 
26.12. aamiainen 8–11 
Suosittelemme pöytävarausta päivälliselle. 

 
Arenan juhlabuffet 
24.12. 14.30–16.30  
24.12. 18–20  
Pöytävarauksen tehneet voivat noutaa pöytänumeron 
pääaulan infopisteestä aattona klo 12–14 

 
O’Learys 
24.12. 12–22 (keittiö 14–21) Joulurauhan julistus nähtävissä tv:stä. 

25.12. 12–22 (keittiö 12–21) 
26.12. 12–22 (keittiö 12–21) 

Classic Pizza Restaurant 
24.12. suljettu 
25.12. 12–22 (keittiö 12–21) 
26.12. 12–20 (keittiö 12–19) 

Le Biff 
24.–26.12. suljettu 
 
Anniskelu ravintoloissa päättyy klo 21. 
 
Tarkastamme koronapassin kaikissa ravintoloissamme sekä 
Arenalla 16 v täyttäneiltä klo 16 alkaen. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.  

 
 
 
 
 
 

 
Saimaan joulu 

Tervetuloa nauttimaan tunnelmallisesta joulusta Holiday Club Saimaan 

monipuolisten jouluaskarten ja notkuvien jouluherkkujen ääreen. 

Vietetään yhdessä ikimuistoinen joulu



 

JOULUN AJAN OHJELMA 
 

 

Tonttuovien etsintää 

Etsi Saimaan joulutonttujen kotiovet. Tonttujen kotiovia voit löytää hotellin ja 

kylpylän vastaanottojen aulatiloista. Ohjeet saat hotellin vastaanotosta. 

 

Jouluhartaus 

Joulupäivän aamuna klo 10 hotellin kokoustiloissa. Järjestäjä Joutsenon seurakunta. 

 
Angry Birds Activity Park 

25.12. klo 12–17. Kaksikerroksinen sisäaktiviteettipuisto Capri-keskuksessa. 

Päiväranneke 19 €, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Tarkastamme koronapassin kaikilta 

16 v täyttäneiltä. 

 

Vesijumppa 

Hydrohex-virtuaaliallastreeni kylpyläasiakkaiden käytössä kylpylän allasalueella 

maksutta. Kysy lisää henkilökunnaltamme. Tarkastamme koronapassin kaikilta  

16 v täyttäneiltä. 

 

 

 
Hohtokeilaus 

Bowl Circus -keilaviihdekeskuksessa hohtokeilausta aamusta iltaan. 

Ratamaksu 29–36 €, kenkävuokra 3 € (alle 12 v. ilmainen kenkävuokra). 

Varaukset bowlcircus.fi. 

Keilaviihdekeskus sijaitsee kylpylän vastaanottoa vastapäätä. 

Avoinna 24.–25.12. klo 9–21 ja 26.12. klo 9–20. Tarkastamme 

koronapassin kaikilta 16 v täyttäneiltä. 

 

Ulkoilureitit ja grillikatos 

Hotellin ympäristössä Tiuruniemen ja Ukonniemen alueelta löydät loistavat 

pyöräily- ja retkeilyreitit. Reittikarttoja kylpylän vastaanotossa. Uimarannan 

vieressä on grillikatos hotellivieraiden käytettävissä. 

 
Lukemista ja pelejä 

Easy Kitchenin kirjahyllyistä voitte lainata lukemista ja lautapelejä. 

 
Holiday Club Saimaan henkilökunta 

toivottaa teille oikein rauhallista joulua! 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 

 

 

PÄIVÄSIIVOUS 
HOTELLIHUONEISSA 

Jos viivyt luonamme pidempään kuin yhden 

yön ja haluat, että teemme huoneeseesi 

päiväsiivouksen, ilmoitathan asiasta hotel- 

lin vastaanottoon edellisenä iltana. 

16.30–18.00 Joulupukki jakaa aattona lahjoja Saimaan kokoustiloissa.  

Tarkastamme koronapassin kaikilta 16 v täyttäneiltä. 

Toimitattehan lahjan etukäteen kokoustilaan klo 15–16. Yksi lahja per lapsi. 

Lahjaan lapsen etu- ja sukunimi sekä arvioitu lahjan noutoaika: 

16.30 | 17.00 | 17.30.  

Joulupukin voi nähdä aattona myös muualla hotellin tiloissa sekä Arenalla. 

Hotellimajoittujat huomioittehan, 

että kynttilöiden polttaminen on 

turvallisuussyistä kielletty. 


