
Virkistyshotelli Yyterin 
vapaa-ajan ohjelma 25.-30.7.2022

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai

07.00-10.00 Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen Aamiainen

8.00-21.00 Kylpylä ja Y-Gym 
avoinna 

Kylpylä ja Y-Gym 
avoinna Kylpylä ja Y-Gym avoinna Kylpylä ja Y-Gym 

avoinna
Kylpylä ja Y-Gym 

avoinna 
Kylpylä ja 

Y-Gym avoinna 

Aamu-
ohjelma

Klo 11.45-13.00
Minit: Tramppapuisto

Maxit: Padel 

Kts. maksutiedot 
kääntöpuolelta

Lastenmaailma 
1.krs. 

Avoinna 
klo 10.00-12.30 ja 

16.30-21.00

Avoinna 
klo 10.00-13.30 ja 

15.30-21.00

Avoinna 
klo 10.00-13.00 ja 

17.00-19.00

Avoinna 
klo 10.00-13.00 ja 

15.30-21.00

Avoinna 
klo 10.00-21.00

Avoinna 
klo 10.00-21.00

Iltapäiväohjelma

klo 17.15-18.15
Minit: Aarteen etsintää 
Maxit: Aarteen etsintää

Kts. maksutiedot 
kääntöpuolelta

Koko perheen 
ohjelma 

klo 19.00-19.30 
Koko perheen Minidisco / 

Lastenmaailma
klo 19.30-20.15 

Puhelinlangat laulaa 
(toivelauluja)

klo 18.30-19.00 
Vesirieha koko perheelle 

/ Kuntouintiallas 
klo 19.00-19.30 

Vesidisco / 
Kuntouintiallas 



Lisämaksulliset ohjatut lasten aktiviteetit: 
Minit 4-7 v. Aarteen etsintä 10,00€/lapsi, Huikeen Tramppapuisto 15,00€/ lapsi Yhteishinta: etsintä + tramppa 20,00€ / lapsi 
Maxit 8-11v. Aarteen etsintä 10.00€/lapsi, Padel 15,00€/lapsi Yhteishinta: etsintä+padel 20,00€ / lapsi 

Hinta sisältää ohjaukset sekä kaikki tarvittavat välineet.  Ilmoittautuminen numeroon 044 4160227 ja maksu vastaanottoon vähintään tuntia ennen 
ohjelmaa. Ohjatut lastenohjelmat toteutuvat jos vähintään 3 osallistujaa / ohjelma. Max 8 lasta/ohjelma. Ohjaajat ottavat lapset vastaan hotellin 
ala-aulasta. 

Koko perheen ohjatut aktiviteetit (Amazing Yyteri race, discot jne.) sisältyvät majoitus hintaan. Ei ilmoittautumista, saavutte vain paikalle niin se riittää. :) 

Lastenmaailma 1.krs.(sis. majoitus pakettiin): 
Tervetuloa leikkimään ja pomppimaan joka päivä ohjelmassa näkyvien aukioloaikojen mukaan. 
● Lastenmaailmassa pompitaan ja liikutaan omalla vastuulla. Vanhemmat/valvojat ovat vastuussa lapsistaan ja heidän tulee aina olla läsnä tilassa. 
● Pomppulinnassa max 4 pomppijaa kerralla
● Pomppulinnassa pompitaan aina ilman kenkiä. Suosittelemme sisätossuja tai jarrusukkia.
● Pompitaan ja liikutaan muita kunnioittaen. Minkäänlainen häiriköinti ja kiusaaminen ei ole sallittua. 

Omatoimiset aktiviteetit mm.: 
Hydrohex - virtuaaliset vesijumpat: https://virkistyshotelli.fi/vesiliikunta/ Huom! Lapsille löytyy myös taito- osio jossa kivoja temppuja vedessä. 
Y-Gym 2.krs. (Ikäraja 16v.)
Retkeilyreitit: https://www.visityyteri.fi/palvelut/yyterin-retkeilyreitit/ 
Erilaisia lauta- ja pihapelejä sekä hiekkaleluja mahdollista lainata vastaanotosta
Rantatilanteen selvität helpoiten tarkkailemalla livekameraa https://virkistyshotelli.fi/koe-nae/rantakamera/

Lisämaksulliset omatoimiset aktiviteetit mm.: 
Golfsimulaattori https://virkistyshotelli.fi/golfsimulaattori/ 
Seikkailupuisto Huikee -fatbike vuokraus, Kiipeilyrata, Tramppapuisto yms. : https://seikkailupuistohuikee.fi/ 
Hevospankin Harrastetalli
● Ratsastustunteja sekä jousiammuntaa, hintatiedustelut ja varaukset numerosta 0407347304/ Ritva

Padel Imperium https://www.padelimperium.com/ 

Pidätämme oikeudet aikataulu ja ohjelmamuutoksiin. Niistä ilmoitamme 1.krs. vapaa-ajan pisteellä. 
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