
VALKEA JOULU
INARISSA

H O T E L L I  I N A R I

T u l o p ä i v ä  2 3 . 1 2 .  t a i  2 4 . 1 2 . 2 0 2 0

Lumi, kaamoksen valojen värjäämät hanget revontulineen ja

valmiin joulupöydän herkut. Siidan elämykselliset näyttelyt

luonnosta ja saamelaiskulttuurista sekä reipasta

ulkoilua Lapin hangilla.  

Ota tauko itsellesi ja vietä rauhaisa Joulu.

Majoituksen kahden hengen huoneessa, tervetuloglögin, aamiaiset,

jouluaaton juhlaillallisen, koiravaljakkosafarin (2hlö/reki), pääsylipun

Siidaan, lumikenkävuokran ja lämpimän talviulkoiluvaatetuksen.

4 päivää, 3 yötä valkeaa Joulua
HINTA 362€/HLÖ 

Standard huoneessa:

HINTA 399€/HLÖ

Superior huoneessa
omalla saunalla: 

PAKETTI SISÄLTÄÄ:

Varaukset ja lisätiedot: 
www.visitinari.fi

sales@visitinari.fi



Unen alkaessa painaa silmiäsi, valkeat

puhtaat lakanat ja isot tyynyt

tuudittavat sinut pohjoisen yön syliin

Hotelli Inarissa. Aamiaisella voit

nauttia Inarijärven lumisesta

maisemasta. 

Vauhtia jouluun tarjoavat nelijalkaiset

karvakorvamme, jotka vievät sinut

mukanaan ajelulle talviseen luontoon.

Lähdössä innostus on käsin

kosketeltavissa. Hulvatonta hyppelyä,

häntien huisketta ja malttamatonta

haukuntaa lähtöä odotellessa. Kun

ankkurit nostetaan, jäljellä on vain

äänettömät tassujen painallukset

lumessa, reen jalasten suhina ja

määrätietoinen eteneminen läpi

lumisten maisemien kaamoksen

sinertävässä valossa.  

Tule nauttimaan kaamoksen väreistä ja

rauhallisesta valkeasta

Joulusta kanssamme.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Ota itsellesi
aikaa.

Voit kuulla hiljaisuuden ympärilläsi.

Nautit raikkaasta kuulaasta

ilmasta lumen kuorruttamassa Lapin

luonnossa. Kaamoksen sinisessä

hetkessä kävelet pehmeässä hangessa

lumikengillä riekon jälkiä seuraten. Ei

ole kiire minnekään. Nautit

maisemasta. 

Siidassa, Saamelaismuseossa ja Ylä-

Lapin Luontokeskuksessa voit

nähdä mm. riekon ja kiirunan, oppia

revontulista, ihailla saamenpukuja ja

saada paljon tietoa saamelaisista ja

alueemme luonnosta eri

vuodenaikoina.

Jouluiset tuoksut johdattavat sinut

Ravintola Auroran valmiiseen

joulupöytään. Nautit perinteisistä ja

uusistakin jouluruokien mausta. Kalaa

monessa muodossa, laatikoita,

kinkkua, pohjoisen makuja ja

joulupipareita unohtamatta.

Majoituksen piha-alueella Inarijärven

rannalla voit ihailla kirkkaina iltoina

tähtitaivasta. Hyvällä onnella luonto

tarjoaa Sinulle revontulien iltayön

”tanssin”.

Puolihoitoillallinen
(alkuruoka, pääruoka,
jälkiruoka) 

Lentokenttäkuljetus 

Sinkkulisä standard
huoneessa 137 €/hlö

Sinkkulisä superior
huoneessa

Lisäyö 2 hengen 

Lisäyö 2 hengen 

Lisähinnasta:

27 €/hlö/päivä

Ivalon lentokentältä 
35 €/hlö/suunta

175 €/hlö

standardihuone paketissa 
116 €/yö

superiorhuone paketissa 
141 €/yö


