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Mistä ne pienet lapset tykkää? Uimisesta, luistelusta ja hiihtämisestä, lumilinnojen ja jäälyhtyjen 
rakentamisesta, lumisodasta, pulkkamäestä, hevosen vetämästä rekiajelusta, eläimistä ja 
luonnossa vaeltamisesta, reppu täynnä maistuvia eväitä. Ja siitä, että aikuisilla on heille yhteistä 
aikaa! Siitä ne pienet lapset tykkää. Pietarsaari tarjoaa hyvät puitteet yhteiseen puuhasteluun 
talviaikaan. Kävelymatkan päässä keskustasta löytyvät valaistut ladut, pulkkamäet, uimahalli, 
kuntosali, keilahalli, luistinratoja ja meren jää. Vaeltakaa Vanhasta Satamasta tai Ådön kalasata-
masta jään yli Mässkärin luontoasemalle. Pakatkaa eväsreppu ja nauttikaa hiihtoretkestä Fäbo-
dan metsässä tai valaistuilla laduilla. Fäbodantien talli, uimahalli, Fitness Club ja keilahalli 
tarjoavat tekemistä. Unohtumattomia, koko perheen yhteisiä talvilomahetkiä voi viettää 
maastoratsastuksen tai rekiajelun parissa. Myös parisuhdetta tulee vaalia, joten miksi ette 
valitsisi Fitness-lomaa kahdelle ja pitäisi huolta toisistanne! Antakaa jonkun muun valmistaa 
aterianne ja nauttikaa yhteisistä hetkistä hyvän ruuan parissa jossakin keskustan monista 
ravintoloista. Tervetuloa talviseikkailulle!

Perheloma "Talvi Pietarsaaressa", paketit 2+2, kolmas lapsi ilmaiseksi!

Tallitonttujen talviloma 2+2+1 
- koko perheen rekiajelu
- mahdollisuus osallistua tallitoimintaan 
- majoitus Fäbodantien tallin tallivintillä 2-h 
  huoneissa, sis. aamiaisen

Fitness-loma kahdelle 
- maastoratsastus tai ratsastustunti 
  Fäbodantien tallilla
- lounas Sportsbar & Restaurant O’Learyssä
- kuntosalikäynti tai ryhmätreeni Fitness Clubilla 
  (kysy vaihtoehtoja myös koko perheelle)
- majoitus 2-h huoneessa sisältäen aamiaisen 
  ja saunan Jugend Home Hotelissa 

Liikuntakärpäsen puremien 
talviloma 2+2+1
- perhelippu uimahalliin tai keilahalliin 
  (iltapäivällä tai ilta-aikaan)
- majoitus aamiaisineen Kaupunginhotellin 
  perhehuoneessa

Perheen ratsastusloma 2+2+1
- ratsastustunti Fäbodantien tallilla tai 
  maastoratsastus
- lounas Hotel Epoquessa
- mahdollisuus osallistua tallitoimintaan
- majoitus Fäbodantien tallin vintillä tai Jugend 
  Home Hotelissa 2-h huoneessa, sis. aamiaisen

Faktat:
Voimassa: talvi 2011-2012
Kesto: vuorokausi
Jokaisen paketin alkaen hinta sisältää 
paketissa luetellut palvelut (HUOM! 
vaihtoehtoiset palvelut) majoituksineen.

Pidätämme oikeuden hinta- ja ohjelmamuutoksiin.

alk. 30 €/hlö

Tallitonttujen
talviloma

Fitness-loma
kahdelle

alk. 80 €/hlö

alk. 34,50 €/hlö

Liikuntakärpäsen
puremien talviloma

Perheen
ratsastusloma

alk. 46,70 €/hlö
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Fäbodantien talli
Fäbodantien talli on uusi, nykyaikainen talli, jossa on ratsastuskenttä, maneesi ja erinomaiset ratsastus-
maastot. Talli tarjoaa edullista majoitusta maalaisympäristössä vain 3 km keskustasta. Tallin vintillä on 10 
kahden hengen huonetta, yhteinen olohuone, jossa TV, DVD ja internet, täysin varustettu keittiö, 
yhteinen suihku, sauna, pesukone sekä WC käytävällä. Aamiainen kuuluu hintaan. Meillä voitte viettää 
lomaa! Tarjoamme ohjelmapalveluja kaikkina vuodenaikoina. Pihalla tapaatte hevosia. Voitte ottaa 
ratsastustunteja, kokeilla poniratsastusta, ratsastusretkiä ja leirejä sekä hevoskursseja tai lähteä vaikka 
kokopäivän maastoratsastukselle. Talvella voitte nauttia rekiajeluista tai lähteä hiihtoretkelle Fäbodan 
metsään. Valaistu latu sijaitsee n. 500 m päässä talleilta. Muut talviset kohteet löytyvät myös läheltä. 
Meiltä on vain 4 km Vanhan Sataman ja Ådön kalasataman jäille.

Fitness Club
Fitness Club on huippuluokan liikuntakeskus joka tarjoaa kaikille jotakin – junioreiden telinevoimistelusta 
ja tanssista senioreiden kuntopiiriharjoitteluun! FC:lla löydät kuntosalin (Star Trac & David), avaran 
aerobicsalin, täysin varustetun telinevoimistelusalin (Gymnova), tanssisalin ja muksuille oman pienen 
jumppasalin. Meiltä löytyy myös fysioterapeutti, LPG-hoidot ja hieroja, kampaamo, solarium ja tietenkin 
sauna- ja suihkutilat. FC on korkeatasoinen liikuntakeskus joka tunnetaan hyvästä laadustaan, sekä tilojen 
että palvelujen suhteen. Ainoastaan paras on tarpeeksi hyvä asiakkaillemme! Lisää tietoa, aikataulut, 
ohjelmat ja aukioloajat löydät kotisivultamme: www.fitness-club.fi

Pietarsaaren urheilutalo: uimahalli ja keilahalli
Pietarsaaren urheilutalo sijaitsee keskustassa ja sieltä löytyvät mm. uimahalli ja keilahalli. Talvella 
uimahalli tarjoaa lämpimät uima-altaat, porealtaan, vesiliukumäen, saunan ja höyrysaunan sekä lasten- 
altaan perheen pienimmille. Toinen vaihtoehto perheille on keilailu. Kokeile keilailua tai kilpaile kuka on 
paras perheestä. Keilahallin Viking Scoring pistelaskentajärjestelmä on lahjomaton! Keilaratoja löytyy 8 
kappaletta ja perheet keilaavat kahdella radalla. Talviuinnin harrastajille mahdollisuus avannossa käyntiin 
ja saunaan on naapurikunta Luodon Strandiksella, joka sijaitsee n. 6 km Pietarsaaren keskustasta.

Vestersundinkylän valaistu latu
Pakkaa sukset ja pulkka katolle ja suuntaa auto kohti Pietarsaarta! Vestersundinkylästä löytyy 1-5 km 
pituiset valaistut ladut ja sieltä voi lähteä myös pitemmälle hiihtoretkelle pitkin hyvin hoidettuja ja 
merkittyjä latuja Fäbodan metsään. Kannattaa ottaa eväsreppu mukaan, hiihtää omaa tahtia ja pysähtyä 
tauolle juuri siinä paikassa, joka teitä miellyttää. Tai lähtekää päiväksi hiihtämään jäälle kevätauringon alle. 
Nauttikaa ja antakaa sielunne levätä laajan, valkoisen aavan näkymissä! Tässäkin tapauksessa kannattaa 
ottaa eväsreppu mukaan.

Jugend Home Hotel & Guest Home
Tarjoamme 21 hotellihuonetta ja 11 huonetta Guest Homessa edullisin hinnoin. Hotellihuoneen 
varusteisiin kuuluvat wc/suihku, minibaari, langaton internet, kahvin-/teenkeitin ja hiustenkuivain. 
Hotellissa on myös asiakassauna vierailijoidemme käyttöön.

Hotel Epoque
Hotel Epoquen a la carte ravintola täyttää vaativankin vieraan odotukset. Ruokalista tarjoaa mahdolli- 
suuden niin liikemiestapaamiseen kuin romanttisen illallisen viettoon. Hotel Epoquen Lounge Bar & 
kahvila on oiva kohtauspaikka lähiseudun asukkaille. Kesäisin ulkoterassilla voi nauttia kansainvälisessä ja 
rennossa ympäristössä kauniista Tullihuoneenpuiston näkymästä. Hotelli Epoquen henkilökunnan 
tavoitteena on tehdä jokaisesta vierailusta unohtumaton elämys!

Sportsbar & Restaurant O’Learys
Tule ja vieraile Suomen ensimmäisessä O’Learys urheiluravintolassa. Tarjoamme täysin uudenlaisen ja 
urheilullisen lounaspaikan, jossa tarjoilemme arkisin klo 11.00 – 14.00 pikalounaaksi hyvää kotiruokaa 
noutopöydästä. Tarjoamme myös houkuttelevan kokonaisuuden juhliin & tapahtumiin, olipa tilai- 
suutenne buffettyyppinen tai perhejuhla sopivat ne ravintolaamme. Tarjoamme kohtauspaikan myös 
perheille, paikan, jossa voitte nauttia pohjoisamerikkalaisen keittiön hyvästä ruuasta urheilu- ja musiikki- 
elämysten keskellä.

Keskustan ravintolat
Pietarsaaren keskustasta löytyy ruokapaikkoja jokaisen mielen ja maun mukaan. Voitte piipahtaa 
take-away- tai pikaruokapaikoissa, jotka tarjoavat kevätrullia, perinteistä grilliruokaa, pitsaa ja kebabia, 
tai istahtaa nauttimaan etnisten ravintoloidemme tarjoamista intialaisista, vietnamilaisista ja muista 
aasialaisista makupaloista. Osa ravintoloistamme tarjoaa sekä kasvisruokaa että perinteistä kotiruokaa ja 
eihän koskaan ole väärin nauttia hyvästä ruuasta ja tilata kolmen ruokalajin päivällinen hotellien ja 
ravintoloiden houkuttelevilta ruokalistoilta. Voit mielellään kysyä neuvoa Matkailutoimistosta!


