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KUERLOMA
YLLÄS

Liiton lomaosake KUERLOMA sijaitsee
Kolarin kunnan Äkäslompolon kylässä
Ylläksellä osoitteessa Kievarintie 3 A 2

40,5 m2:n rivitalo-osakkeessa on mm.
tupakeittiö, makuuhuone, kookas parvi 
sauna ja pesuhuone.

YHTEYDET YLLÄKSELLE
Suomen eteläisin suurtunturi Ylläs sijaitsee Länsi-Lapissa
noin 150 km napapiiriltä. Ylläkselle on hyvät yhteydet 
mm. junalla Kolarin rautatieasemalle, josta n. 40km
bussikuljetus, tai lentäen Helsingistä Kittilään, lento-
asemalta n. 55km bussikuljetus.
Vuoro- tai tilausbussilla, omalla autolla ym.

HARRASTUKSET JA PALVELUT YLLÄKSELLÄ
Talvella rinteeseen:
37 rinnettä, 20 hissiä, pisin rinne 3000 m, korkeusero 463m
25 helppoa, 8 keskivaikeaa, ja 4 vaativaa  rinnettä.MaailmanCup-rinne,
Suomen ainoa Super G-rinne. Off-pisterinteet, kumpareikko ja Boarder cross-rata
Pipet ja Streetit molemmin puolin tunturia Super Pipe, Super Street lumikausi lokakuusta (yleensä) toukokuuhun

...tai ladulle
latuverkosto 320 km, josta valaistua 38 km. Ensimmäiset ladut avataan heti lumien ja pakkasten tultua, yleensä
lokakuussa. Hiihtolatujen korkeus merenpinnasta 191-540 m, lämpöladut tunturin ns. puurajassa, kaikki ladut sopi-
vat myös luisteluhiihtoon. 3 latukahvilaa latureittien varrella.

Kesällä kalastamaan, marja- tai ruskaretkille,tai vaellusreiteille jalan, kanootilla.....

Kaupat, ravintolat ja
matkailupalvelut
Äkäslompolon
keskustassa, vain 
noin 1,5km majalta.

Internet: w
ww.ylla

s.co
m

LOMAOSAKKEEN VARUSTETASO

Lattialämmitys sähköllä, takka, TV, radio, 
video, liesi, mikroaaltouuni, jääkaappi pa-
kastimella, astianpesukone, ruuanvalmis-
tus- ja ruokailuvälineet, pyykinpesukone 
ja -kuivauskaappi, 3kpl runkosänkyjä vuo-
devaatteineen (ei liinavaatteita), 2 kpl ai-
kuisten polkupyöriä ym.

Kuerlomassa on vuoteet 3 henkilölle (ala-
kerrassa 2 ja parvella 1) ja lisävuoteet 
parvella 3 henkilölle.

HYVÄÄ 
    LOMAA !!!

KUERLOMA

Vaihtopäivä lauantai kello 12:00 
!Kotieläimet kohteessa sallittu!

1. kerros -
lisäksi  tilava
parvi

VARAUKSET 
Varaukset majaisännälle viikoista 1-26 syyskuun loppuun mennessä ja viikois-
ta 27-53 huhtikuun loppuun mennessä. Päällekkäisvarauksissa vuokraaja rat-
kaistaan arvonnalla, jossa otetaan huomioon hakijoiden kolmen vuoden vuok- 
raukset varatussa kohteessa. Hakijat pisteytetään  edellisten vuokrauksien mu-
kaisesti seuraavasti: 
Edellinen vuokraus kohteessa: -A-viikolla 3pistettä

-B-viikolla 2pistettä
-C-viikolla 1piste

Varaaja, jolla on vähiten pisteitä, saa 
haluamansa lomaviikon kohteessa.

Lisätietoja / varaukset
KRI ry majaisäntä
Petri Pucilowski:

Vastaaja numerossa 040-546 1002   
Jätä yhteydenottopyyntö ( puhelin arki-iltaisin ) vastaajaan

HINNAT
Viikko A:  
Viikko B: 
Viikko C: 

400e 1, 8...16, 36...39, 52...53 
300e 5...7, 17...18, 33...35, 51 
200e   2...4, 19...32 ja 40...50 

Viikonloppu:  200e
Viikonloppu ja vuorokausivuokraukset, 
mikäli maja on vapaana, minimi 200e.

Majan käyttöoikeuteen sisältyy myös 
yksi kausikortti rinteisiin talvikaudella. 

50,0

Kotieläimet 
sallittu




