
 

 

LASVELIN HIIHTOMATKA YLLÄKSEN ÄKÄSLOMPOLOON 9.4. – 16.4.2021 (PE – PE) 

                        YLLÄS ON YKKÖNEN    

                                                   

 

 Ylläksellä on Suomen paras ja laajin latuverkosto, jolla on pituutta 330 kilometriä. Upeat 

tunturimaisemat ja monipuoliset vaihtelevat hyvin hoidetut latureitit takaavat nautinnolliset 

hiihtoretket kaiken ikäisille ja tasoisille hiihdon harrastajille. Yllästunturilla laskettelijoilla on 

käytössään 63 eri rinnettä ja rinnekilometrejä löytyy eniten Suomen laskettelukeskuksista. Rinteet 

ovat vaihtelevia ja jokaiselle laskijalle löytyy sopivat rinteet. Ylläksen parhaat iltahuvitukset tanssin 

merkeissä löytyvät oman Äkäshotellin maankuulusta Pirtukirkosta. 

ÄKÄSHOTELLIN FEELGOODFeelgood tarkoittaa rentoa ja hyvää oloa. Sen saavuttamiseksi 

Äkäshotellissa on panostettu erilaisiin hemmotteluhoitoihin sekä ulkoilma-aktiviteetteja täydentäviin 

liikuntamahdollisuuksiin. Liikunnan ja kuntosalin vastapainoksi tarjolla on saunaosaston ja uima-

altaan iloja, kosmetologin palveluita sekä eksoottisia lappilaisia kansanhoitoja. Anna tuulen 

henkäyksen rentouttaa hiihtolenkin jälkeen ja Shamaanin kosketuksen tuntua hyvältä ennen 

nukkumaan menoa. 

Feelgoodiin sisältyvät myös lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut. 

MAJOITUS: Lapland Hotels Äkäshotellin 1 ja 2 hengen makuuhuoneen Alppi lomahuoneistossa.  
Lomahuoneistot sijaitsevat Lapland Hotels Äkäshotellin pihapiirissä.   

 Laadukkaassa 1 mh lomahuoneistossa on yksi makuuhuone kahdella vuoteella. Olohuoneessa 
on yhdistetty keittiö- ja ruokailutila, sohvasta saa lisävuoteet kahdelle. Hintaan sisältyy 
liinavaatteet, pyyhkeet sekä lähtösiivous.     
Lisävarustus: Hiustenkuivaaja, kamiinatakka ja takkapuut, langaton internet, lemmikkihuoneita 
rajoitetusti / varaukset vain myyntipalvelusta, satelliitti-TV, sauna, savuton huone, vaatteiden 
kuivauskaappi, varusteltu keittiö 

 

Laadukkaassa 2 mh lomahuoneistossa on kaksi tilavaa makuuhuonetta kahdella vuoteella. 

Olohuoneessa on yhdistetty keittiö- ja ruokailutila, sohvasta lisävuoteet kahdelle. Olohuoneessa on 

lisäksi kamiinatakka. Hintaan sisältyy liinavaatteet, pyyhkeet sekä lähtösiivous.           

Lisävarustus: Hiustenkuivaaja, kamiinatakka ja takkapuut, langaton internet, lemmikkihuoneita 



rajoitetusti / varaukset vain myyntipalvelusta, satelliitti-TV, sauna, savuton huone, vaatteiden 

kuivauskaappi, varusteltu keittiö 

Nyt on oiva tilaisuus lähteä kolmen ja neljän hengen porukalla matkaan.  Porukka voi 

majoittautua edullisesti yhdessä tasokkaaseen 2 mh huoneistoon. Jos huoneistossa on 3 

henkilöä, hinta on 746 €/hlö puolihoidolla. Jos huoneistossa on 4 henkilöä, hinta on 680 

€/hlö puolihoidolla. 

 MATKA-AIKATAULU:   

Meno: Pe 9.4.2021 Kokoonnumme Lahden rautatieasemalle klo 0.00.  Juna lähtee Riihimäeltä 
Kolariin kello 22.00. Perillä olemme la 10.4. kello 10,43. Bussikuljetus Kolarista Äkäslompoloon. 
Aamiainen junassa. 

Paluu: To 15.4.2021 juna Kolari – Riihimäki. Lähtö Kolarista kello 18.08 perillä Riihimäellä pe 
16.4.2021 kello 8,14. Juna Riihimäeltä Lahteen lähtee klo 00.00. ja perillä Lahdessa 16.4. klo 
00.00 

Matkan hinta:  

   796,- € / hlö: 1 makuhuoneen Alppihuoneisto, kun majoittautujia on 2 hlöä  puolihoidolla             
1.271,- € / hlö: 1 makuhuoneen Alppihuoneisto, kun majoittautujia on 1 hlö    puolihoidolla 
 
   853.- € / hlö: 2 makuhuoneen Alppihuoneisto, kun majoittautujia on 2 hlöä, puolihoidolla  
   746- € /  hlö: 2 makuhuoneen Alppihuoneisto, kun majoittautujia on 3 hlöä, puolihoidolla 
   680.- € / hlö: 2 makuhuoneen Alppihuoneisto, kun majoittautujia on 4 hlöä, puolihoidolla 
  
Hintaan sisältyy myös lähtöpäivän lounas. 

 

Perillä on myös oiva tilaisuus käyttää Skibussia.  Sillä pääsee gondoliajelulle Ylläksen huipulle aina 

719 metrin korkeuteen. Lumikenkiä ja suksia voi myös vuokrata. Lumilinnaan matkaa noin 30 km 

hotellilta. 

 

MAKSAMINEN:  

Matkan varausmaksu on 300.- €.  Mikä on maksettava viimeistään 12.2.2021 

Matkan loppusumman eräpäivä on 10.3.2021 

Ilmoittautumiset: matkalle  

Viimeistään 12.2.2021 Lealle puh.  040 867 8507  tai sähköposti lejamarjatta@hotmail.com 

Tehdään yhdessä ikimuistoinen retki pohjoiseen Äkäslompoloon. Suksia ei välttämättä tarvitse 

ottaa mukaan, paikalla hyvät vuokramahdollisuudet.  Aikaa voi viettää nauttimalla Lapin talvisesta 

luonnosta. 
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Muutama kuva majoitustiloista:  

 

 

 

1 makuhuoneen huoneisto 

 

 

 

Yleiskuva ja 2-makuhuoneen kylppäri 

 


