Pohjois-Suomen Pyöräilyn syysleiri järjestetään Rovaniemellä 20.-22.9.2013,
Santasport Lapin Urheiluopistolla.
Lapin Urheiluopisto on monipuolinen liikunnan ja hyvinvoinnin keidas Ounasvaaran luonnonkauniissa maisemissa
Rovaniemellä. Meillä voit majoittuja huokeassa opistomajoituksessa, tyylikkäissä Sporthotel-huoneissa tai
hyvinvarustelluissa Lakituvat-lomahuoneistoissa.
Monipuoliset palvelut
Lapin Urheiluopistolta löytyy tekemistä moneen makuun. Meillä voi leikkiä ja seikkailla sisäliikuntapuisto Lappset
Funparkissa, kisailla keilahallissa ja nautiskella monipuolisen kylpylän poreissa. Aikuisille suunnattuja
hyvinvointipalveluja ovat hieronta- ja fysioterapiapalvelut, kuntotestaus, sekä ylelliset hemmottelu- ja
kauneushoidot. Ulkona voi nauttia Ounasvaaran upeasta luonnosta. Tiloissamme on myös urheiluhalli ja erittäin
tasokas kuntosali, sekä laaja valikoima erilaisia ryhmäliikuntatunteja. Keilahallin yhteydessä oleva
SnackTime ravintola tarjoaa monipuolisia ruokavaihtoehtoja, juomia ja herkkuja.
Kaikki lähellä
Lapin Urheiluopisto sijaitsee Ounasvaaralla vain 2 km päässä Rovaniemen ydinkeskustasta. Lähellä ovat myös
pururadat ja hyvät maastopyöräilymahdollisuudet. Lapin Urheiluopisto on kompakti ja monipuolinen hyvän olon
keskus, jossa kaikki rentoutumiseen ja aktiivilomailuun tarvittava löytyy samasta pihapiiristä.
Lapin Urheiluopisto, hyvän olon kohde Ounasvaaralla keskellä Lapin sykkivää sydäntä!
Aika

20.-22.9.2013 ( varaukset ennen 22.08.2013)

Paikka

Rovaniemi, Ounasvaara

Tiedustelut ja varaukset: taneli.kaakinen@cycloskuusamo.net
040 52 11 622

Liikettä & elämäniloa!
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PSP Leiriohjelma
pe 20.9.
klo 15
klo 16
klo 18-19
klo 19-21
klo 21

Saapuminen ja majoittuminen
Ensimmäinen ryhmäharjoitus osalle pyöräilijöitä
Päivällinen
Uinti ja keilaus
Makkaranpaisto Havukka kodalla ja laavulla

la 21.9.
klo 7-9.30
klo 9-11
klo 11-12
klo 12-16
klo 16-17
klo 17-19
klo 19-20.30
klo 20-21

Aamupala
Ryhmäharjoitus osalle pyöräilijöitä
Lounas
Maastopyöräilykilpailu
Päivällinen
Lapsille ohjelmaa; Lappset Funpark, uinti ja seinäkiipeily
Kokous
Iltapala

su 22.9.
klo 7-9.30
klo 9-11
klo 11-12

Aamupala
Pyöräilyharjoitus kaikille
Lounas ja huoneiden luovutus

Hinta
Majoitus Sporthotel 2-4 hengen huoneissa ja täysihoito
131,50 €/ hlö / 2 vrk
Majoitus Kammi rakennuksen 2-4 hengen huoneissa ja täysihoito
119,50 € / hlö / 2 vrk
Yhden hengen huoneen lisä 22 € / vrk
Majoitushintoihin sisältyy:
- majoitus 2 vrk 2-4 hengen huoneissa
- täysihoito ( pe: päivällinen ja iltapala, la aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala, su aamupala
ja lounas)
- kylpyläosaston käyttö yleisövuoroilla 1 krt / päivä
- urheiluhallin tilojen käyttö 6 h (mahdollisuus pyöräilyharjoituksiin myös urheiluhallissa,
ennakkoon sovitusti)
- 4 h ohjattua liikuntaa
- 4 h kokoustilojen käyttö

Oikeudet muutoksiin pidätetään

