KEVÄTTALVEN HIIHTOMATKA YLLÄKSELLE 20.-27.3.2021
Matkaohjelma:
20.3.
05.00 lähtö Imatralta – Lappeenranta – Savitaipale – Mikkeli
matkalla n. 3 kpl n. 30 - 45 min taukoja
n. klo 18.30 – 19.30 majoittuminen, hotellit Saaga ja Ylläskaltio
päivän ajomatka n. 960 km
21.-26.3.

aamiainen: 07.00 – 10.00 Ylläskaltio, 07.30 – 10.30 Saaga
Aikaa omatoimiseen ulkoiluun Ylläksen laduilla tai rinteissä

27.3. klo

07.00 – aamiaistarjoilu alkaa
08.00 lähtö kotimatkalle
matkalla 3 kpl n. 30 - 45 min taukoja
n. 21.00 Savitaipale
n. 21.30 Lappeenranta
n. 22.00 Imatra
päivän ajomatka n. 960 km

Matkan hinta:

665,00 €/ henkilö 2 hengen huoneessa aamiaisin / Saaga
695,00 €/ henkilö 2 hengen huoneessa aamiaisin / Ylläskaltio
995,00 € / 1 hengen huoneessa aamiaisin / Saaga
1030,00 € / 1 hengen huoneessa aamiaisin / Ylläskaltio
605,00 € / henkilö 3 hengen huoneessa aamiaisin / Ylläskaltio

Hintaan sisältyy:



Majoittuminen valitsemassanne huonetyypissä aamiaisin
Kuljetus linja-autolla yllä olevalla reitillä




puolihoito, 200,00 € / hlö / Saaga (päivällinen la – pe, lounas la 27.3.)
puolihoito, 210,00 € / hlö / Ylläskaltio (päivällinen la – pe, lounas la 27.3.)

Lisähintaan:







Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja ja niiden peruutusehtoja: Kuluton peruuttaminen 28 vrk
ennen matkan alkua, sairastapauksissa lääkärintodistuksella, kulut 20 € / hlö sekä
matkanjärjestäjälle aiheutuneet todelliset kulut.
Suosittelemme riittävän kattavaa, peruutusturvan sisältävää matkavakuutusta.
Tälle matkalle myydään nais- tai miespaikkoja edellyttäen, että huoneen toinenkin paikka saadaan
myydyksi. Mikäli toista henkilöä ei ilmoittaudu, on yksin matkustajan maksettava 1 hengen huoneen
lisämaksu. Sama pätee jos matkan varannut mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa.
Pidätämme oikeuden matkaohjelman muutoksiin
Lasku lähetetään n. kuukausi ennen matkaan lähtöä sähköpostiin tai kirjepostina

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 05 416 0075 / tilausajot@liikenneetelapaa.fi / www.liikenneetelapaa.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Liikenne O. Eteläpää Oy
Torikatu 47, 54800 Savitaipale / Y-tunnus 1035087-2 / KuVi 3285/00/Mj

Lapland Hotels Ylläskaltio on rauhallinen vaihtoehto majoittumiseen ja viihtymiseen Ylläksen
upeiden maisemien juurella. Kaikissa hotellihuoneissa on oma sauna ja hotellin ravintola on
tunnettu maittavista buffet-aterioista. Aamiainen tarjoillaan joka aamu klo 7.00 – 10.00.
Hotelli sijaitsee Äkäslompolossa. Ladut ja kelkkareitit lähtevät pihasta.
Rinteisiin on n. 4 km, sinne pääsee Ylläs Ski Bussilla.
Hotellissa on ruokaravintola ja aularavintola.
Vastaanoton yhteydessä sijaitseva myymälä palvelee vieraitamme klo. 7.00–1.30. Myynnissä on
virvokkeita, matkamuistoja ja tuliaisia.
Vapaa pääsy Lapland Hotels Äkäshotellin tanssiravintolaan ja kuntosalille.

Kylpylähotelli Lapland Hotels Saaga sijaitsee Ylläsjärven puolella Yllästunturin puurajassa, josta
avautuvat upeat näköalat taivaan rantaan asti. Aivan hotellin vierestä tunturiin nouseva
gondoli-hissi houkuttaa viettämään päivän rinteessä - monipuoliset ladut ja polut kutsuvat
sukeltamaan metsän siimekseen tai tunturin raikkauteen. Rinteisiin n. 50 m ja laduille n. 100 m.
Tunnelmallinen allasosasto porealtaineen ja höyrysaunoineen tarjoaa oivat mahdollisuudet
rentoutumiseen, kylpylä ja kuntosali ovat vapaasti käytettävissä aukioloaikojen mukaan
(kuntosali klo 8.00 – 21.00 ja kylpylä klo 13.00 – 21.00).
Saatavana myös Ylläs Wellnessin hoitoja, varaukset vastaanotosta.
Aamiainen tarjoillaan talvikaudella joka aamu klo 7.30 – 10.30.
Hotellissa on kolme ravintolaa ja Takkabaari, hissilippujen myynti ja
välinevuokrausmahdollisuus. Vastaanoton yhteydessä sijaitseva myymälä palvelee vastaanoton
aukioloaikoina. Myynnissä on virvokkeita, matkamuistoja ja tuliaisia.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Liikenne O. Eteläpää Oy
Torikatu 47, 54800 Savitaipale / Y-tunnus 1035087-2 / KuVi 3285/00/Mj

