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Jouluinen höyryjuna saapuu Pelloon!

Sunnuntaina 4.12.2022 saapuu Pelloon jouluinen höyryjuna, jonka päätepysäkkinä on Vihreä 
Pysäkki. Juna lähtee Kemistä ja saapuu Vihreälle pysäkille klo 11.56. Pellosta höyryjunan 
matka jatkuu takaisin kohti Kemiä klo 14.10.

Höyryjunan liput on loppuunmyyty, mutta tervetuloa nauttimaan joulutunnelmasta Vihreälle 
pysäkille! Menossa mukana poneja ja poroja, joulumusiikkia ja tonttujen vilskettä. Tule sieki 
virittäytymään jouluntunnelmaan ja saattamaan jouluisen höyryjunan matkaa!

Jouluinen höyryjuna on pilottiprojekti, jonka järjestää yhteistyössä Pello, Simo, Keminmaa, 
Kemi, Tornio, Haaparanta, Ylitornio, Muonio ja Enontekiö

Nyt voit tehdä varauksen myös netissä.
Osoitteessa https://www.varaavuoro.com/pello

Ritavalkea Luonnostaan Liikkuva
Ritavalkean laskettelukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen Lapissa. Täten myöskin keskukseen 
on erittäin hyvät kulkuyhteydet. Lentämällä pääset Rovaniemen lentoasemalle, josta on matka 
taittuu laskettelukeskukseen ajaen reilussa tunnissa. Valtatie 21 kulkee keskuksemme vierestä, joten 
autolla tultaessa on erittäin helppo tulla paikan päälle.

Keskuksessa löytyy toimintaa ja aktiviteettia niin lapsille, nuorille kuin vanhemmillekin. 
Olitpa sitten taitava laskettelija, aloittelija niin rinteitä löytyy jokaiseen makuun. 
Laskettelukeskuksessa toimii välinevuokraamo sekä Poro-Cafe, josta voit ostaa pientä 
suolaista tai makeaa. Takaamme hauskan rinnepäivän koko perheelle. Täällä päivät
taittuvat jopa liiankin nopeasti. Onneksi meille on helppo palata uudelleen! Perheen
pienimmille Ritavalkealla on myös tarjolla Lumipörrö-pulkkamäki sekä Lumipörrön 
luola ja luontopolku johon voit lainata lumikengät ja otsalamput.

Laskettelurinteiden lisäksi meiltä löytyy myös monipuoliset murtomaahiihtoladut. Alueella on 
järjestetty muunmuassa hiihdon SM-kisat. Lisätietoa laduista ja ylläpidosta infogis/pello. Ritavalkealla 
toimii Safariyritys Valkea Arctic Experience, jolta voit varata majoituksen uusissa hirsimökeissä. He 
tarjoavat myös ravintolapalveluita, koira-, lumikenkä- ja kelkkasafareita.

Avanto-saunasta saat tietoa henkilökunnaltamme.

Pakkaa lasketteluvarusteet autoon ja tule koko perheen voimin viettämään hauska päivä tai useampi-
kin Ritavalkealla!

Vuokraamme myös sähkö/luomu läskipyöriä. Talvipyöräilyreittejä löytyy on noin 20 km.  Meillä on 
myös Reindeer camping, josta löytyy 8 vaunupaikkaa sähköllä ja 4 ilman sähköä. Sauna, suihkut, 
kemiallisen Wc:n tyhjennys ja huoltorakennuksessa pieni keittiö.

Laskettelukeskus avataan 26.12.22 klo 11

Yhteystiedot: Rovaniementie 56 B, 95700 Pello, www.ritavalkea.com, Kari Mäki 040 713 2767. 


