JÄRJESTÄMME MATKAN KEVÄTHANGILLE YLLÄKSELLE LEGENDAARISEEN
ÄKÄSHOTELLIIN (JOKA TUNNETAAN MYÖS NS."PIRTUKIRKKONA")
Äkäslompolon kylä Yllästunturin pohjoispuolella, tunnetaan myös seitsemän tunturin kylänä, lumoaa
aitoudellaan ja rentoudellaan. Suomen laajin hiihtolatuverkosto (latuja 330 km) ja ensiluokkainen latujen
hoito takaavat loistavat maastohiihtomahdollisuudet Ylläksellä. Vaihtelevat maastot tarjoavat monipuolisia
reittejä ja paljon vaihtoehtoja, unohtamatta ihanan tunnelmallisia erämaakahviloita ja taukopaikkoja.
Laskettelijoille Ylläs on Suomen suurin; yhdessäkään muussa keskuksessa ei ole tarjolla niin mittavia
rinnepituuksia ja korkeuseroja, joista Ylläksellä saadaan nauttia. Päivän ulkoilun ja reippailun jälkeen
Äkäslompolon kylän ytimestä löytyy mm. erikoisliikkeitä ja kauppakeskus sekä ravintoloita. Matka-aika 9.14.4.2022, lauantai-torstai, 5 yötä Matkapaketin hinta ja ryhmän koko Economy-luokan hotellihuoneessa
652 €/hlö 35 henkilöä
698 €/hlö 25 henkilöä
Yhden makuuhuoneen lomahuoneistossa
763 €/hlö 35 henkilöä
809 €/hlö 25 henkilöä
Hintaan sisältyy
•bussikuljetus Äänekoski-Ylläs-Äänekoski ja bussi+kuljettaja ryhmän mukana Ylläksellä,kuljetukset
kohteessa, (bussissa myös muita matkustajia, matka yleisessä myynnissä)
•majoitus valinnan mukaan 2-hengen economy-luokan hotellihuoneessa
tai yhdenmakuuhuoneen lomahuoneistossa
puolihoito; buffet-aamiainen sunnuntai-torstai ja päivällinen lauantai-keskiviikko
asiakassaunojen (auki päivittäin klo 17-21) ja altaan sekä kuntosalin käyttö
sisäänpääsy iltaisin tanssiravintolaan esiintyjäiltoina
retki Lainioon Snow Village-lumikylään, sisältäen sisäänpääsymaksun ja
opastuksen.TAIANOMAINEN LUMEN JA JÄÄN MAAILMA, vuosittain marras-joulukuussa
Ylläksenlähistölle Lainioon (n. 30 km päässä Äkäslompolosta) nousee Lapland Hotels SnowVillage
-erilainen, henkeäsalpaava kokonaisuus lumi- ja jäätaidetta, joka sisältää muun muassakoristeltuja
lumisviittejä, jääravintolan ja jääbaarin.
•
Lisämaksusta
•
•1-hengen majoitus: economy-luokan hotellihuone tai 1-hengen huoneisto
•
•husky- ja poroajelut, moottorikelkkailu, lumikenkäsafari
Varaukset Olemme tehneet alustavan varauksen 40 henkilölle:
•
•9 x 2-hengen economy-luokan hotellihuone
•
•10 x 2-hengen lomahuoneisto, 1 mh
•
•2 x 1-hengen economy-luokan hotellihuone
HOTELLITIEDOT
Lapland Hotels Äkäshotelli Äkäsentie 10 95970 Äkäslompolo
www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/yllas/lapland-hotels-akashotelli.html

Äkäshotelli tarjoaa kaikkea hyvään oloon, aktiiviseen lomaan ja kokouksiin aidossa
kylätunnelmassa. Perinteinen hotellin ravintola Pirtukirkko tanssittaa kansaa pikkutunneilla ja
ulkoilun vastapainoksi hotellissamme on tarjolla virkistävä saunaosasto sekä hyvinvointipalveluita.
Ladut ja kelkkareitit lähtevät hotellin pihasta.
Kokolattiamattoa ei ole huoneissa
Economy-huone:
Hotellihuoneet sijaitsevat hotellin päärakennuksessa. Hotellihuoneessa on kaksi erillistä vuodetta
ja huone on savuton. Hintaan sisältyy liinavaatteet, pyyhkeet, lähtösiivous sekä vapaa pääsy uimaaltaalle ja kuntosalille sekä hotellin tanssiravintolaan
•
Hiustenkuivaaja
•
Langaton Internet
•
Satelliitti-TV
•
Savuton huone
•
Vedenkeitin
•
Minijääkaappi
•
Wc ja suihku
Lomahuoneisto, 1 makuuhuone:
Lomahuoneistot sijaitsevat Lapland Hotels Äkäshotellin etupihalla. Lomahuoneistossa on makuualkovi
jossa kaksi vuodetta. Olohuoneessa on yhdistetty keittiö- ja ruokailutila, sohvasta lisävuoteet kahdelle (120
cm leveä). Hintaan sisältyy liinavaatteet, pyyhkeet, lähtösiivous sekä vapaa pääsy uima-altaalle ja
kuntosalille sekä hotellin tanssiravintolaan esiintyjäiltoina
•
Hiustenkuivaaja
•
Langaton Internet
•
Lemmikit ei sallittu
•
Satelliitti-TV
•
Sauna
•
Savuton huone
•
Vaatteiden kuivauskaappi
•
Silitysrauta ja -lauta
•
Ranskalainen parveke tai terassi
•
Varusteltu keittiö astioineen, ruoanlaittovälineet, keittolevyt, tiskikone, mikro, kahvinkeitin,
•
vedenkeitin, leivänpaahdin
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