
Välkommen! 



 
 
Simpsiö Outdoor Resort omfattar det största 
skidcentret i västra Finland (ungefär 100 000 
besökare/vintersäsong). Endast 4 – 5 timmars 
bilfärd från Helsingfors. 
 



6 skidhissar, ca 3 km skidbackar, terrängspår och 
vandringsleder. 



Verksamhet & aktiviteter:  
Det finns många sätt att njuta av fritiden och året runt 
pröva på olika utesport och friluftsaktiviteter. 



 
Naturutfärder i Simpsiö området.  
Upplev tystnaden och lugnet. Unika landskap 
lockar besökaren att njuta av utsikten. 



 
- Hästridning vinter- och sommartid.  
Simpsiös vandringsleder i omväxlande terräng 
ger bra möjlighet att utöva Nordic Walking.  



Skidåkning, vandring eller cykling – allt detta 
kan man göra under en dag i Simpsiö. 



Freestylepark med rails och pipe – allt möjligt! 
Skidskola; att lära sig åka på ett roligt sätt, 
snabbt, säkert och utan bekymmer. 



Vandring på isen, fiske och paddla kanot. 



Ekoturism 



• Simpsiö är ett skid- och naturcentrum som omfattar 
mångsidiga aktiviteter. Vi bjuder på hundratals arealer land 
för turisminvesteringar. 

 
• Simpsiö möjliggör stora internationella och inhemska 

stortävlingar. Här har ordnats bl.a. skid- och 
orienteringstävlingar. 
 

• Simpsiös läge är utmärkt och lätt att nå, även från utlandet  
(tåg, flyg och båt). 
 

• Framtida investeringar tros ligga på 200 milj. euro. 



• Vi söker investerare med kapacitet att producera
innovativa turisttjänster och produkter, som härrör från
nationella och internationella kunders behov. Att stödja
och vidareutveckla produktportföljen i Simpsiö
regionen.

• Simpsiö, med sitt underbara landskap,
bjuder in dig att njuta av mångsidiga naturupplevelser
året runt.



Information: 

Jouko Vuolle  
Business Development 
Manager 

Tel. + 358 (0) 44 438 4050 
jouko.vuolle@lapua.fi  
www.lapua.fi  
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