YLLÄKSELLE
27.3.-2.4.22
545 €/hlö/3hh
630 €/hlö/2hh

(su-la)

(2 vuodetta + lisävuode)

Hintaan sisältyy:
Bussikuljetukset ohjelman mukaan, majoitus Lapland Hotel
Äkäshotellissa huoneistossa, aamiaiset (7).
Lähtö

Forssa, tilausajolaituri
Humppila, lasiteht. pikav.pys.
Kanteenmaa, pikavuoropys.
Huittinen, la-asema
Pehula, tori
Kiikka, uimahalli
Vammala, la-asema
Kiikoinen, ABC
Kankaanpää, la-asema
Honkajoki
Kauhajoki, ABC
Seinäjoki, ABC
Lapua, Shell
Ylläs
n.

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

04:20
04:40
04.55
05:15
05:35
05:45
06:00
06:25
07:00
07:20
08:05
08:50
09:10
19:00

VARAUKSET:
Matka-Merilä Oy
Tilausliikenne Pekka Palmgren Oy
puh. 040-5488 350
puh. 0400 – 631 830
www.matka-merila.fi
www.pekkapalmgren.fi
Ilmoittauduthan viimeistään 25.2.2022
Pidätämme oikeuden matkan peruuttamiseen, mikäli matkustajamäärä ei ole riittävä (20hlö).

Keväthangille Ylläkselle 27.3.-2.4.2022 (su-la)
Hintaan sisältyy

Lisämaksusta

*bussikuljetukset ohjelman mukaan
*majoitus Lapland Hotel Äkäshotellissa
*aamiaiset (7)

(1 makuuhuoneen huoneistossa)

Äkäshotellissa: päivällinen 27 €/pvä (ma-pe,

tilaus viim. 1kk ennen)

(paikan päältä ostettuna 30€/pvä)

Lapland Hotels Äkäshotelli***

1hh-lisä

320 €/su-la

Äkäshotellia ympäröi 7 tunturia, joilta avautuu henkeäsalpaavat maisemat.
Upeat ulkoilumaastot alkavat hotellin pihasta. Perinteinen Pirtukirkko
tanssittaa kansaa pikkutunneilla ja Pirtun Kellarista löytyy kylän paras
jatkopaikka. Hyvinvointi- palvelut Ylläksen tyyliin ovat Feelgood palveluja.
Hotellissa on panostettu erilaisiin hemmotteluhoitoihin, liikunnan ja
kuntosalin vastapainoksi tarjolla on minikylpylän iloja sekä eksoottisia
lappilaisia kansanhoitoja.
Huoneistojen sijainti hotellin pihapiirissä; hotellin palvelut käytössä, oma
rauha. Savuttomissa huoneistossa makuuhuone kahdella vuoteella.
Olohuoneeseen yhdistetty keittiö- ja ruokailutila, sohvasta lisävuoteet
kahdelle. Vaatteiden kuivauskaappi, sauna. Hintoihin sisältyy hotellin
saunojen ja uima-altaan käyttö, yökerhon ja viihderavintolan iltaiset
ohjelmat, suksien huoltotilan vapaan käyttö, sekä liinavaatteet, pyyhkeet ja
loppusiivous. Rinteisiin 3km, laduille pääsee suoraan pihasta!

Äkäsentie 10, 95970 Äkäslompolo
Tiedoksi

+358 (0)16 553 000

Varausmaksu 50/hlö viikon sisällä varauksesta, loppumaksu 27.3.22.
Peruutus 44-21 vrk ennen matkan alkua: varausmaksu.
Peruutus 20-7 vrk ennen matkan alkua: 50% matkan hinnasta.
Peruutus 6-3 vrk ennen matkan alkua: 75% matkan hinnasta.
Peruutus myöhemmin kuin 3vrk ennen matkan alkua: 95% matkan hinnasta.
Suosittelemme matkavakuutuksen sekä sen yhteyteen perutusturvan
ottamista omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen tehtyänne. Ennen
matkan alkua tai matkan aikana sairauden tai tapaturman sattuessa
matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksua

Matkaohjelma:
su 27.3.2022

Lähtö oheisen aikataulun mukaisesti kohti Äkäslompoloa. Matkalla
pysähdyksiä. Saapuminen perille n. klo 19, majoittautuminen.

ma - pe

Aamupala klo 7:00-9:00. Vapaata ohjelmaa.

la 2.4.2022

Aamupala hotellissa klo 7:00-8:00. Lähtö kotimatkalle alkaa.
Matkalla pysähdyksiä.

Aikataulu

Forssa, tilausajolaituri
Humppila, lasiteht. pikav.pys.
Kanteenmaa, pikavuoropys.
Huittinen, la-asema
Pehula, tori
Kiikka, uimahalli
Vammala, la-asema
Kiikoinen, ABC
Kankaanpää, la-asema
Honkajoki
Kauhajoki, ABC
Seinäjoki, ABC
Lapua, Shell
Ylläs
n.

klo 04:20
klo 04:40
klo 04.55
klo 05:15
klo 05:35
klo 05:45
klo 06:00
klo 06:25
klo 07:00
klo 07:20
klo 08:05
klo 08:50
klo 09:10
klo 19:00

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Tilausliikenne Pekka Palmgren Oy puh. 0400-631 830

