
Tervetuloa Ylläkselle!

All Ice Chalets Ylläs -huoneistot ovat muka-
vasti sisustettuja ja hyvin varusteltuja loma-
huoneistoja Ylläksen parhaalla paikalla,
aivan Ylläs Sport Resortin ja sen rinteiden
vieressä, kylpylähotelli Ylläs Saagan
naapurissa.

Vuokrattavana on kaksi erilaista, hyvin var-
usteltua chalets-huoneistoa: 4+2 hengen
huoneistosta on näkymä Ylläsjärven suunta-
an ja 2+2 hengen loma-asunnosta rinteille
päin.

Ihastuttava, palveleva Ylläs

Ylläksellä löydät Suomen ehkä upeimmat
rinteet, ladut ja vaellusreitit sekä vuode-
naikojen mukaan

All Ice Lapland Oy
Email: myynti@allice.fi
Puh: (fin / eng) +358-500-824839
www.allice-chalets.fi
Varauskalenteri: www.allice-chalets.fi/varaus

Mukavat vuoteet

Ruokailutila

Olohuone

vaihtelevan upean Lapin luonnon. Rinteisiin
ja ladulle pääset suoraan naapurihotellin
pihalta ja lomallasi et tarvitse välttämättä
autoa ollenkaan. Bussikuljetus lentoasemal-
ta tai junalta toimii hotellin etuovelle, pikku-
kauppa löytyy naapurista ja isompaankin
pääsee ski-bussilla.

Yhdyskäytävän välityksellä pääset kätevästi
hotelli Ylläs Saagan palveluiden äärelle.
Tarjolla ovat mm. à la carte -ravintola,
kylpyläosasto höyrysaunoineen ja altaineen,
kuntosali, hierontapalvelut, fysikaaliset
hoidot, erilaiset kylvyt ja kosmetologin
palvelut. Myös alueen muu, monipuolinen
ravintolatarjonta on aivan kävely-
etäisyydellä.
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Tasokkaat huoneistomme

Molemmat huoneistot on sisustettu ja
varusteltu mukavaa lomailua ajatellen.
Huoneistoissa on kattavasti varustellut
keittiöt astiastoineen sekä kodinhoitohu-
oneet pesukoneineen ja kuivauskaap-
peineen. Maksuton wifi löytyy totta kai
myös. Huoneistojen omat suksivarastot ja
yhteiskäytössä oleva suksienhuoltohuone
sijaitsevat rakennuksen sisääntulokerrok-
sessa.

Molempien huoneistojen varusteluun
kuuluvat valmiiksi pedatut vuoteet, joissa
laadukkaat untuvatäkit ja pehmeät lakanat
kutsuvat rinteissä rehkineitä vieraitamme
iltaisin. Huoneistojen vuokraan kuuluvat
aina myös laadukkaat pyyhkeet, paperitu-
otteet ja pesuaineet.

A 201 62 m2 4+2 henkilölle

Huoneistossa on olohuone, sauna, kaksi
wc:tä ja kaksi makuuhuonetta, joissa vuo-
teet neljälle. Lisäksi mahdollisuus sijata
kaksi lisävuodetta olohuoneen vuo-
desohvaan (190 x 135 cm). Keittiössä on
astiasto kahdeksalle, ruoanvalmistus- ja
tarjoiluastiat, kahvin- ja vedenkeitin, leivän-
paahdin, mikro, liesi ja uuni, jääkaappipa-
kastin ja astianpesukone sekä kuivaus-
kaappi ja kuivaava pesukone.

A 306 43 m3 2+2 henkilölle

Tässä huoneistossa on olohuone, sauna,
wc ja makuuhuone, jossa vuoteet kahdelle.
Lisäksi on mahdollisuus sijata kaksi
lisävuodetta olohuoneen vuodesohvaan
(190 x 135 cm). Keittiössä on astiasto
kuudelle, ruoanvalmistus- ja tarjoiluastiat,
kahvin- ja vedenkeitin, leivänpaahdin,
mikro, liesi ja uuni, jääkaappipakastin ja
astianpesukone. Kylpyhuoneessa on kuiv-
auskaappi ja pyykinpesukone.


