In the heart of the Christmas wonderland !
Keskellä joulun ihmeellistä maailmaa!

www.schv.fi

Welcome as
Santa’s neighbour!

Tervetuloa
Joulupukin naapuriin!

There are plenty of activities and a laid-back Joulupukin
atmosphere at the Santa Claus Holiday Village
throughout the year for families with children and
active adults alike.

lomakylässä riittää monenmoista
mukavaa tekemistä ja rentoa tunnelmaa ympäri vuoden niin lapsiperheidelle kuin aktiivisille
aikuisillekin.

Santa Claus greets visitors every day, right in the
neighbourhood! We are easy to find and otherwise
easily accessible. Reach the lively Rovaniemi town
centre in ten minutes or the airport in five minutes.

Joulupukki on tavattavissa joka päivä aivan naapurissa. Meille on helppo tulla ja muutenkin kätevä
kulkea. Rovaniemen eläväiseen keskustaan pääset
10 minuutissa ja lentoasemalle 5 minuutissa.

The daily breakfast served in the Christmas
House Restaurant 8 – 10 a.m. is included in the
accommodation rate. Please note that we inform
opening hours for high seasons separately. You can
ask for more information from the Holiday Village
reception. We are always glad to help! You will find
important telephone numbers from the back cover.

Joulutalon ravintolassa päivittäin klo 8 – 10 tarjottava aamiainen sisältyy majoituksen hintaan. Huomaathan ilmoittamamme sesonkikohtaiset aukioloajat erikseen. Mökkikylän vastaanotosta voit kysyä
lisää. Neuvomme mielellämme! Tärkeät puhelinnumerot löydät takakannesta.

Keycard discount!

Keycard

Programmes for children

P

Joulusesongin aikana lapsille järjestetään ohjel-

The Club’s weekly programme for children
is included in the accommodation rate. The
Gingerbread Club meets for two hours every
afternoon during the Christmas season from early
December to mid January. During this time, parents
can go shopping or enjoy various pastimes at their
own relaxed pace.

Kerhon viikko-ohjelma lapsille sisältyy majoitushintaan. Pipariklubi kokoontuu joka iltapäivä kahden tunnin ajan joulusesonkina joulukuun alusta
tammikuulle. Vanhemmat voivat tällöin käydä ostoksilla tai rentoutua vaikkapa harrastusten parissa.

rogrammes are arranged for children during the
Christmas season in the Gingerbread Club. There
is an Elf School, handicrafts, baking, sledging,
cross-country skiing excursions, and everything fun
Santa’s little helpers can come up with.

Get 10% off at the Christmas House Souvenir
Shop, Restaurant & Coffee Bar and the Christmas
Exhibition by showing your keycard.

Surfing at the Arctic Circle

Avainkortilla alennusta!

Surffaa Napapiirillä!

Mökkikylän asukkaana saat 10% alennusta
Joulutalon myymälästä, ravintolasta ja näyttelystä
avainkorttiasi näyttämällä.

Ohjelmaa lapsille

All the cabins have free Wi-Fi, a wireless
internet connection.
Mökeissä asukkaille ilmainen
Wi-Fi, langaton internetyhteys.

maa lastenkerho Pipariklubissa. Luvassa on tonttukoulua, askartelua, leipomista, pulkkailua, hiihtoretkiä ja kaikkea mitä Pukin pikkuapulaiset ja
tontut keksivät puuhailla.

Shop

Myymälä

We have the best souvenirs and Lapland Meiltä löydät parhaat matkamuistot ja Lappi-

Christmas House
services

Christmas House is the top destination at the

Santa Claus Village! In addition to the Holiday
Village cabins, there is a pleasant restaurant, a shop
with high quality Lappish products and souvenirs,
and the Christmas Exhibition of the Christmas
Foundation.

Christmas House
Restaurant

Christmas

House Restaurant is a popular
luncheon restaurant, pleasant cafeteria and evening
venue for the whole family. In addition to menu
servings, there is a delicious breakfast served every
day 8 – 10 a.m. and buffet lunch 11 a.m. – 2 p.m.
We also serve groups and customers ordering
in advance. Enquiries and advance bookings:
info@christmascafe.fi or tel. +358 16 362 653.
We seat 150 diners in addition to the summertime
terrace, free WLAN and fully licensed.

Joulutalon palvelut

products. You can also purchase a genuine Arctic
Circle Crossing Diploma, which is available in six
different languages, also for groups. The biggest and
best quality range of products in the Santa Claus
Village available from our shop includes:

tuotteet. Voit lisäksi hankkia aidon Napapiirin ylitysdiplomin, joka on saatavilla kuudella eri kielellä,
myös ryhmille. Joulupukin Pajakylän laajimman ja
laadukkaimman myymälämme valikoimiin kuuluvat muun muassa:

•

traditional Lapland products and souvenirs,
such as reindeer skins, kuksa wooden burl
mugs, etc.

•

perinteiset Lappi-tuotteet ja matkamuistot,
kuten porontaljat, kuksat jne.

•

laadukkaat postikortit ja t-paidat

•

quality postcards and T-shirts

•

•

Lapland, Santa Claus and Finland books and
videos

Lappi-, Joulupukki- ja Suomi-aiheiset kirjat ja
videot

•

ainutlaatuiset Lappi-elintarvikkeet

•

unique Lapland foodstuffs

Joulutalo

on Joulupukin Pajakylän huippukohde! Lomakylän mökkien lisäksi palveluihimme
kuuluvat viihtyisä ravintola, laadukkaiden lappilaistuotteiden ja matkamuistojen myymälä sekä Joulusäätiön kiehtova Joulunäyttely.

Joulutalon ravintola

Joulutalon ravintola on suosittu ja viihtyisä koko

perheen lounasravintola, kahvila ja illanviettopaikka. Menu-annosten lisäksi tarjolla on päivittäin
maittava aamiainen klo 8 – 10 ja lounas-buffet klo
11 – 14.
Palvelemme myös ryhmiä ja tilausasiakkaita.
Tiedustelut ja ennakkovaraukset osoitteeseen
info@christmascafe.fi tai puh. 016 362 653.
Meillä on 150 asiakaspaikkaa, lisäksi kesäterassi, ilmainen WLAN ja A-oikeudet.

Christmas Exhibition

Joulunäyttely

Christmas House holds the large Christmas Joulutalosta
Exhibition of the Rovaniemi Christmas Foundation
presenting Christmas in Finland, Christmas
traditions and Lapland’s Santa Claus, Elf Toy
Workshop and Christmas traditions from around
the world. Tickets for the exhibition are available
from the shop cashier.

löydät Rovaniemen Joulusäätiön
laajan joulunäyttelyn, jossa esillä ovat suomalainen
joulu, jouluperinteet ja Lapin Joulupukki, Tonttujen lelupaja sekä jouluperinteitä ympäri maailmaa. Lippuja näyttelyyn myydään myymälämme
kassalla.

Tickets

Liput

Adult ticket: 5 €, Child ticket (4-12 years): 3 €
Family Ticket (2 adults + 2 children): 10 €
Children under 4 years (with family ticket): free of
charge

Aikuisten lippu: 5 €, Lastenlippu (4-12 vuotta): 3 €
Perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta): 10 €
Lapset 4 v. (perhelipun puitteissa): ilmainen

Programmes throughout the year

In addition to the services of Christmas House, the Arctic Circle neighbourhood has plenty of exciting
adventures. Whether it is summer or winter – or something in between – there is always something to do!

Ohjelmaa ympäri vuoden

Joulutalon palveluiden lisäksi Napapiirin läheisyydessä on mahdollisuuksia vaikka minkälaisiin
seikkailuihin. Olipa sitten kesä tai talvi – tai jotakin siltä väliltä – tekemistä löytyy aina!

When it’s summer

Kunn`on kesä

Or magical winter

Taik(k)atalvi

Visit the nearby reindeer or husky farm and meet
Rudolf ’s friends or the proud huskies! More animals
from the north can be seen at Ranua Zoo. On a
rainy day you can visit Arktikum to experience life
in the Arctic, its cultures and history in a variety
of exhibitions.

Vieraile läheisellä poro- tai huskytilalla ja tutustu
Petteri Punakuonon kavereihin tai uljaisiin valjakkokoiriin! Lisää pohjoisen eläimiä löydät Ranuan
eläintarhasta. Käy vaikka sateen sattuessa Arktikumissa tutustumassa arktiseen elämään, kulttuuriin
ja historiaan erilaisissa näyttelyissä.

Lapland is a winter wonderland! The numerous
snow castles and hotels, icebreaker and Northern
Lights Observatory, as well as year-round destinations such as reindeer and husky farms, Ranua Zoo
and Arktikum are well worth a visit.

Lappi on talven ihmemaa! Kannattaa käydä tutustumassa esimerkiksi lukuisiin lumilinnoihin ja
-hotelleihin, jäänmurtajiin tai Revontuli-observatorioon ympärivuotisten kohteiden, kuten poro- ja
huskytilojen, Ranua Zoon ja Arktikumin lisäksi.

Experience the thrill of speed or a more relaxed
pace with the wide range of safaris, perhaps on the
waterways or with quadbikes.

Vauhdin hurmaa tai rauhallisempaa tunnelmaa
pääset kokeilemaan erilaisilla safareilla vaikkapa
vesillä tai mönkijän kyydissä.

You will get rosy cheeks and whisk the powdery
snow when on a snowmobile, husky or reindeer
safari!

Saat punaiset posket ja lumen pöllyämään varmasti
niin moottorikelkkasafarilla kuin huskyjen tai porojenkin matkassa!

You can go hiking, fishing or cycling either
independently or on a guided excursion. Unique
lifetime moments also available on horseback.

Vaeltamaan, kalastamaan ja polkupyöräilemään
pääset omatoimisesti tai ohjatuilla retkillä. Myös
hevosella pääsee ainutlaatuisten elämysten äärelle.

There are plenty of winter sports and pastimes to
choose from! Downhill and cross-country skiing,
snowshoe hikes, ice fishing and skating - whatever
you choose at the ski centre, in the forest or on the
frozen waterway.

Talviurheilua ja -harrastuksia on mistä valita! Laskettelu, hiihtäminen, lumikenkävaellukset, pilkkiminen ja luistelu - oman mielesi mukaan hiihtokeskuksessa, metsässä tai jäällä.

Information and bookings – Please contact the Holiday Village reception!

Tiedustelut ja varaukset – Ota yhteyttä Mökkikylän vastaanottoon!

I n c a s e o f e m e rg e nc y

H ätäohj e

112
Dial 112 in urgent, genuine cases of emergency (where someone’s
life, health, property or the environment is in danger, or if there is any
reason to assume this to be the case).
Soita 112 aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa (hengen,
terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa,
tai jos on syytä epäillä näin olevan).

Emergency number
Police
Yleinen hätänumero
Poliisi

112
112

Santa Claus Holiday Village / Joulupukin lomakylä
Address: Tähtikuja 2, 96930 Rovaniemi FINLAND
Reception
+358 40 1593 811
Mökkikylän vastaanotto / päivystys
Christmas House Restaurant
Joulutalon ravintola

+358 16 362 653

(08.00 – 18.00)

Taxi
Taksi

+358 200 88 000

(1,16 €/puh. + pvm)

