
Kolille
talvellakin!



Viikon loma talvella vastaa kahta kesällä,
jos vietätte sen Kolilla levon ja hiihdon merkeissä. Koli
kuuluu maamme lumirikkaimpaan vyöhykkeeseen, niin että
sieltä löytää oikean talven silloinkin, kun muualla maassa
on lunta vähän tai ei lainkaan. Kolin maasto tarjoaa aivan
erikoislaatuiset mahdollisuudet hiihdon harjoittamiseen. Ukko
Kolin laki on 347 m merenpinnan ja 253 m Pielisen pinnan
yläpuolella. Maaston korkeuserot vetävät siis vertoja tun-
turimaastolle. Hiihtäjämestari Martti Lappalaisen johdolla
on Kolille raivattu ja merkitty helppoja ja turvallisia
latuja, joita tottumattomatkin hiihtäjät voivat hiihdellä.
Suomen Matkailijayhdistyksen majan läheisyyteen on lisäksi
raivattu pienempi rinne, jossa voidaan harjoitella hiihtotek-
niikkaa, ja Kolin itärinteelle on varattu slalomhiihtoon
sopiva alue. Kolilla ja sen ympäristössä risteilevät monet
tiet ja polut soveltuvat myös hiihtoreiteiksi. Suomen Matkai-
lijayhdistys järjestää Kolin majalle myöskin hiihtotekniikan
opetusta, erikoisesti hiihtolomien aikana.

Kuvat:

Aho & Soldan
Fred Runeberg
Wolter Stenbäck

Kolin Yiämaja

on nyt, kun siellä on saatu laajat ajanmukaistamistyöt
loppuunsuoritetuiksi, varsin korkeatkin vaatimukset täyttävä
matkailuhotelli, joka pidetään avoinna koko vuoden. Yiä-
maja sijaitsee aivan Kolin kukkulajonon korkeimman huipun
vierellä. Majassa on suuri avotakkainen halli, seurusteluhuone,
kirjoitushuone ja ruokasali sekä 31 nykyaikaisesti ja muka-
vasti varustettua makuuhuonetta, joista 12:een tulee juokseva
vesi. Yhden hengen huoneita on 12 ja kahden hengen huoneita
19. Yhteismajoitusta käyttäen voidaan sijoittaa 48 henkeä
2—6 hengen huoneisiin. Talossa on kaikkialla sähkövalaistus
ja keskuslämmitys. Kylpyhuoneita, sauna, W. C.

Hinnat: Yksityishuone 25—4,0:—, kahden hengen huone
30—40—50: —, vuode yhteismajoitushuoneessa 15: —, aami-
ainen 15: —, päivällinen 20: —, kahvi tai tee ja leipä 5: —,

a la carte. Täysihoito vähintään viisi päivää oleskeltaessa
55—75: — vuorokaudelta. Hiihtokauden aikana saavat yhteis-
majoitukseen tyytyvät hiihtäjät asunnon ja vaatimattoman,
mutta ravitsevan ruoan 45 markalla vuorokaudelta; täysi-
hoitoon sisältyy puuroaamiainen, eväsannos hiihtoretkeä var-
ten, yksinkertainen päivällinen ja iltatee.

Liikenneyhteydet: Pielisen jäädyttyä päästään Kolille
Vuonislahden asemalta reessä yli Pielisen selän. (Kyytimaksu
n. 40: —). Joensuusta kulkee autobussi joka päivä Ahmo-
vaaraan (63 km, lipun hinta 25: —). Ahmovaarasta jatketaan
matkaa hevosella (12,5 km, kyytimaksu n. 40: —).

Varminta on tilata hevonen sekä Vuonislahteen että Ahmo-
vaaraan ennakolta majan välityksellä. Tiistaisin, torstaisin
ja lauantaisin kulkee Ahmovaarasta Kolille posti, joka pientä
maksua vastaan kuljettaa matkatavaroita. Hiihtäjille suosi-
tellaan oikotietä (10,5 km) Ahmovaarasta Kolille.

Postiosoite: Kolin maja, Ahmovaara.
Len nätinosoite: Kolinmaja, Joensuu.
Huonetilaukset osoitetaan suoraan majalle. Tiedusteluihin

vastaa Suomen Matkailijayhdistys, Helsinki, Aleksanterink. 7 a.



Kolin
hiihtoladut.

Helpompi latu

Vaikeampi latu
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Numerot I—s tarkoittavat
latujen risteyskohtia.
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