
Tervetuloa viihtymään Pohjanmaan Ykkösrinteeseen!

Simpsiö  rinnekeskus jatkavat kehittymistään ja tarjoavat tulevana talvena paljon erilaisia 
mahdollisuuksia vauhdikkaan talviliikuntapäivän viettämiseen. Simpsiön erinomaisissa 
rinteissä riittää haastetta niin aloitteleville kuin vaativillekin laskijoille. Rinnealueella on 
myös pulkkamäki, joka sopii kaikenikäisille ja -kokoisille. Talviliikunnan välillä on mukava 
levähtää alueen laavulla, jotka ovat asiakkaiden käytössä veloituksetta.  

Simpsiö  järjestää asiakkailleen talviliikuntapäivän tarpeen mukaan. Keskuksissa on 
mahdollisuus myös maastohiihtoon, sillä ladut lähtevät aivan keskuksien vierestä.

Simpsiön  toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota rinneturvallisuuteen ja viihtyvyyteen. 
Välinevuokraamon uudet ja huippukuntoiset välineet takaavat jokaiselle turvallisen ja 
tasokkaan ulkoiluhetken.
                

Tarjous kouluryhmille
Olemme rakentaneet Teille erilaisista palveluista muodostuvan tarjouksen, jossa jokaisen 
palvelun voi ostaa myös erikseen.

LASKETTELU JA LUMILAUTAILU 
Laskettelu, lumilautailu ja maastohiihto ovat suosittuja talviliikuntalajeja, joiden 
harrastaminen sopii kaikenikäisille. Laskettelu- ja lautailuharrastuksen aloittamiseen ei 
tarvita omia välineitä, vaan vuokraamalla välineet jokainen pääsee kokeilemaan lajien 
saloja. Simpsiöllä  on mahdollisuus opetella lajeja myös ammattitaitoisten 
hiihdonopettajien opastuksella.   

Hissiliput ja välinevuokra
Hissilippu (3 h) 14,00 € / hlö
Hissilippu  koulurinne (Simpsiö)   7,00 € / hlö
Lasketteluvälineet suksi/lauta 3h 14,00 € / hlö
Lautasetti (1h)                        7.00 € / hlö (sis. sukset, monot, sauvat, kypärä)

Muut varusteet
- sukset   7,00 € / 3 h
- monot   7,00 €
- kypärä   3,00 €
- sauvat    3,00 €
- lasit   3,00 €

Hiihdonopetus
Ryhmäopetus (max 6 henk.) 75,-/50 min ja 105,-/100 min

Hinnat edellyttävät ennakkovarausta ja rahojen keräämistä.
käännä

Rinnemestarit Oy Ravintola Taivaanpankko Simpsiön Hiihtokeskus
Martti Kivisaari Alppitie, 62100 LAPUA Simpsiönrinteentie 30
Petäjätie 6, 62100 LAPUA 62100 LAPUA
050 – 557 2636 0400-406517 06 – 4388 100
simpsio@simpsio.com ravintolataivaanpankko@gmail.com www.simpsio.com

HUOM!
Tarjoukset eivät ole 
voimassa viikolla 9!

http://www.simpsio.com/
mailto:ravintolataivaanpankko@gmail.com
mailto:simpsio@simpsio.com


TALVILIIKUNTAPÄIVÄN VARAUKSESTA

Varaattehan liikuntapäivän ajoissa, sillä parhaimmat päivät menevät nopeasti! 
Rinnekeskuksessa eniten vapaata tilaa viikoilla 2-7 ja 10-12.    

Lisätietoja ja ennakkovaraukset
Simpsiö info:  06 – 438 8100 / 050 – 557 2636 tai simpsio(a)simpsio.com

RINNERAVINTOLA SIMPSIÖLLÄ 

Talvisen ulkoilun välissä on mukava käydä haukkaamassa pikkupurtavaa ja lämmintä 
juotavaa rinneravintolassa. Ennakkoon varattaessa myös mahdollisuus lounaaseen:
Esim. Jauhelihakeitto, tai jauhelihapasta 4,80 € / hlö (sis. leivät, mehu, jäävesi)
Myös muut ruokavaihtoehdot ovat mahdollisia. 

Ruokavaraukset ja -tiedustelut suoraan ravintolaan:

Simpsiö ravintola: 0400-406517 ravintolataivaanpankko(a)gmail.com

Talviliikuntapäivään osallistuville opettajille rinneravintola tarjoaa kahvin/pullan 
veloituksetta.
 
Tarvittaessa järjestämme koululle mahdollisuuden omien eväiden syöntiin sisätiloissa 
(Tilat varattava etukäteen ravintolasta!) Rinnealueella olevalla laavulla on mahdollisuus 
makkaranpaistoon (ilmainen käyttö kaikille, ei ennakkovarausta). 

Toivotamme teidät tervetulleeksi tutustumaan ja nauttimaan alueemme palveluista.

Ystävällisin terveisin
Martti Kivisaari 
050-5572636
simpsio@simpsio.com
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