
Älä juokse LumiLinnan alueella.
Älä kiipeä muureille tai vahingoita veistoksia.

Eläimiä ei saa tuoda LumiLinnan alueelle.

Pukeudu lämpimästi. Kaikki 
rakennelmat on tehty lumesta tai jäästä. 

OHJEITA ALUEELLE TULTAESSA

Tupakointi on kielletty LumiLinnan alueella. Ei omia ruokia ja juomia.

LumiLinna
Sinun 
täytyy 

odottaa
ulko-

puolella.



Kaikki rakennelmat on tehty lumesta tai jäästä. 
Sisätilojen lämpötila hotellissa ja ravintolassa on
noin -5 ˚C riippumatta ulkolämpötilasta.

Makuupussit on suunniteltu arktisiin 
olosuhteisiin soveltuviksi ja niissä on 
vaihdettava fleece-lakana. Suositeltava yöpymis-

vaatetus: pipo, sukat ja 
pitkät alusvaatteet.

Nukkumaan 
mentäessä 
ulkovaatteet asetellaan 
makuupussin ja sängyn 
väliin, jossa ne säilyvät
lämpimänä yön yli. Kengät sängyn 
viereen.Vesi ja elektroniikka laukku-
säilytykseen, jossa ne eivät jäädy.

Suosittelemme majoitusta 
lapsille, jotka ovat tottuneet 
nukkumaan makuupussissa.

Laukkusäilytys sijaitsee 
lämpimässä LinnanTuvassa. 
Huoneeseen mukaan vain
välttämättömimmät tarvikkeet.

Tupakointi on ehdottomasti 
kiellettyä hotellihuoneissa 
ja ravintolassa. LumiHotelli 
on varustettu savunilmaisi-
milla. Hälytys on kuultavissa 
kaikkialla LumiLinnassa.

HyödyLLISTÄ TIETOA



Iltapesua varten on tarjolla 
pienet kasvopyyhkeet.

LumiRavintola on avoinna 
päivittäin. Lounas- ja illallis-
tilaukset tulee tehdä 
ennakkoon.

Aamusauna ja uintimahdollisuus (pyyhkeet ja 
laudeliinat tarjolla) arkisin klo 8.00 ja viikonloppuna 
klo 9.00 alkaen, LumiHotellin välittömässä läheisyydessä.

OHJEITA LUMIHOTELLIN yöPyJILLE JA RAVINTOLAVIERAILLE

Lumi
Linna

LumiLinna
20 vuotta
-näyttely

Rautatie-
asema

10 min.

Kemi

Linnan
Tupa

WC

LumiLinna
päivittäin klo 10-18

Sisäänkirjautuminen LumiHotelliin klo 10.00 alkaen, 
huoneet käytössä Linnan sulkeuduttua.  Aamiainen tarjoillaan 
LinnanTuvassa klo 7.00-9.00.Uloskirjautuminen aamulla klo 10.00 mennessä.

Ennen klo 10.00 sekä klo 18.00 jälkeen asiakkaat käyttävät hotelliporttia, joka 
sijaitsee LinnanTuvan päädyssä. Henkilökunta avaa portin ovikellon soitolla.



OHJEITA OLOKOLOyöPyMISEEN

Käytä kassia kenkien ja vaatteiden 
sekä tavaroiden säilytykseen.

Jätä ilmankierto- ja ilmanvaihtoaukot 
vapaaksi, älä sijoita tavaroita tai 
vaatteita niiden päälle.

Neuvoja makuupussin käyttöön 
saat henkilökunnaltamme!

VALAISTUS
Lämmitinkytkimen 
vierellä olevat kytkimet 
ja lukuvaloissa oleva 
painike.

LÄMMITTIMEN KÄyTTö

LumiHotellin yövuoro 
päivystää LinnanAitassa, 
puh. +358 40 831 8273.

Katkoviiva-alue,
lämmitin päällä 
jatkuvasti.

Olokolo tarjoaa mahdollisuuden nukkua lämpimässä 
makuupussissa pehmeiden lampaantaljojen päällä, ylläsi 
lasikatto ja pohjoinen yötaivas – onnekkaimmat voivat
nähdä myös revontulet!

Start/Stop

Riittävä lämpö
yksi liekki.

Pelkkä 
tuuletus.

Olokolot on varustettu 
savu- ja häkäilmaisimilla.
Tupakointi sisätiloissa on 
ehdottomasti kielletty.



HOW TO SLEEP IN SLEEPING BAG

Long underwear, dry 
socks and a ski cap. 
The ski cap is the 
most important thing 
you wear because it 
protects your forehead; 
your forehead gives 
away the most heat 
from your body so 
remember to protect it.

your jacket and trousers 
on top of the bed but 
underneath the sleeping 
bag. Shoes near the bed.

Blue 
fleece 
bag

Sleeping
bag

When you’re all 
zipped up please 
tight the hoods 
string real good so 
only your eyes and 
nose are showing. Put cameras and cell

phones under the pillow 
or leave them in the 
lockers. Not inside the 
sleeping bag.

Put water bottle inside 
the sleeping bag,
otherwise it will freeze.

Please do not smoke 
in the sleeping bag or 
inside the hotel. We 
have a fire alarm system 
which will wake up all 
the guests.

you can open the zippers 
of both bags, but be careful 
not to open them until the 
end, because it can be a bit 
difficult to put them back 
together again.



1

Enlever les vêtements.

Aide d’un sauna

SAUNA

bAiN à rEmoUS



43

Laver. Prenez une serviette et le 
modèle de siège sauna.

2

méfiez-vous des sols glissants.



6

Jeter de l’eau sur le poêle.

5

Asseyez-vous sur le banc.

+600C
/140 F

+600C
/140 F



Laver.

8
7

Détendez-vous et profitez
de la vapeur chaude.

+600C
/140 F



9 10

Détendez-vous dans 
le bain à remous.

Laver.



12

rafraîchir après un sauna.

11

retour à la
chaleur du sauna.



13 14

Assurez-vous de boire 
de l’eau fraîche!

Veuillez à bien sécher vos cheveux!


