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Sisäkuva Inarin matkailu-majasta.

Lähtö Pallastunturilta.

Kahden hengen huone Pallastunturilla.



AAATI/AIIIIAAA lÄT/y\f\ I|\ IL U lr\r\ Jr\ I VIRTANIEMEN MATKAILUMAJA. Posti- ja len-
nätinos. Virtaniemi, Ivalo. Jäämerentien varrella, Paatsjoen

TALVELLA 1939.
HOTEI__LI FIXLAXDIA. Posti- ja lennätinos.

Finlandia, Punkaharju. Nykyajan mukavuudet, 14 yhden
hengen ja 12 kahden hengen huonetta, avara ruokasali ja
seurusteluhuone. Sauna. Hiihtomaasto tunnettua Punkahar-
jun mäkimaastoa, hyppyrimäki. Hiihtovälineitä vuokratta-
vina. 300 metriä rautatieasemalle, matkatavarat noudetaan.

JXOI-IJf MATKAILUMAJA. Postios. Kolin matkailu-
maja, Koli: lennätinos. Kolinmaja, Joensuu. Ukko-Kolin rin-
teellä n. 300 metriä merenpinnan yläpuolella. Nykyajan muka-
vuudet, 12 yhden hengen, 19 kahden hengen huonetta ja yhteis-
majoitusta. Avotakkainen halli, seurusteluhuone, kirjoitus-
huone, ruokasali. Sauna.

Hiihtomaasto tunturimaastoa lukuunottamatta Suomen pa-
rasta. Eri tavoin merkittyjä hiihtolatuja helpoista vaikeisiin:
470 metriä pitkä, aivan majan kohdalta alkava syöksy- ja
pujottelu-rata jatkuu Pielisen rantaan saakka (yht. korkeus-
eroa n. 210 m). Hiihdon opetusta; hiihtovälineitä vuokratta-
vissa. Kuusipeuroja aitauksessa nähtävinä.

Liikenneyhteydet: Linja-autossa Joensuusta (2 tuntia),
Pielisen jäädyttyä Vuonislahden asemalta reellä, hevonen pa-
raiten tilattava etukäteen majan välityksellä.

PTIJON MATKAILUMAJA. Posti- ja lennätinos. Pui-_r _j_-„iv_i _AiA_i_tiu_j„. jrosti-ja ieiiiia_inos. _rw.-

jon matkailumaja, Kuopio. Tämä Suomen Matkailijayhdis-
tyksen Kuopion paikallisosaston omistama maja sijaitsee Pui-
jon korkeimmalla kohdalla (kork. 235 m). 5 huonetta, 10 vuo-
detta, suuri kaksiosainen pirtti sekä kaksi pienempää ruo-
kailuhuonetta seurueita varten. Keskuslämmitys, sauna.

Hiihtomaasto Puijon tunnettua mäkimaastoa, hyppyrimäki,
slalom-rata, merkittyjä latuja, hiihtoratsastusta. luistinrata.

Liikenneyhteydet: Kuopion asemalta 2 km vuokra-autolla
tai kävellen.

POHJAXHOTI. Posti- ja lennätinos. Pohjanhovi,
Rovaniemi. Kaikki nykyajan mukavuudet. 24 yhden hengen,
13 kahden hengen huonetta sekä 2 yhteismajoitushuonetta
yht. 20 henkeä varten, suuri eteisaula ja 2 kerrosaulaa, I luo-
kan ravintolan lisäksi kansanravintola.

Hiihtomaasto. Joen takana Ounasvaara (209 m korkea) ja
samoin lähellä Pöyliövaara. Hyppyrimäkiä, viitoitettuja la-
tuja, luistinrata. Tilaisuus porohiihtoon ja porolla ajoon.
Hiihtovälineitä vuokrataan.

Liikenneyhteydet: 1 km asemalle, matkatavarat noudetaan.

IVALOX UUSI MATKAILUMAJA. Postios. Ivalon
uusi matkailumaja, Ivalo; lennätinos. Vusimaja, Ivalo. Ivalo-
joen rannalla, n. 900 metriä etelään Ivalon kylästä, maantien
länsipuolella. 10 kahden hengen ja 4 kolmen hengen huonetta.
Halli, seurusteluhuone, ruokasali. Sahkovalaistus, kylpyhuone,
keskuslämmitys. Sauna. Yhteismajoitusta.

Liikenneyhteydel: Linja-autossa Rovaniemeltä (8 tuntia).
Linja-autoja käyttäen voi majasta käsin tehdä hiihtoretkiä
Kaunispäälle (30 km) ja muille Saariselän tuntureille.

IXARIX MATKAILUMAJA. Postios. Inarin matkailu-
maja, Inari; lennätinos. Inarinmaja, Inari. Inarin kirkon-

rannalla, lähellä Inarijärveä. 4 yhden hengen, 2 kahden hen-
gen huonetta, ruokasali, seurusteluhuoue. Sauna.

Hiihtomaasto vaihtelevaa, hyvää murtomaata.
Liikenneyhteydet: Rovaniemeltä linja-autossa (348 km).
YIILIOSTARIJf MATKAILUMAJA. Jäämeren-

tien varrella Petsamojoen rannalla, lähellä kreikkalaiskatolista
luostaria. Postios. Yläluostarin matkailumaja, Salmijärvi; len-
nätinos. Yläluostari, Petsamo. 9 huonetta yht. 18 hengelle.
Seurusteluhuone, ruokasali. Keskuslämmitys. Sauna.

Hiihtomaasto hyvää tunturimaastoa. Retkeilykohde: Ala-
könkään maja (14 km).

Liikenneyhteydet: Rovaniemeltä linja-autossa (505 km).
LIIXAHA3IARIX MATKAILUMAJA. Jäämeren-

tien päätepisteessä Jäämeren rannalla 531 km Rovaniemeltä.
Postios. Liinahamarin matkailumaja, Liinahamari; lennätinos.
Liinahamari, Petsamo. 8 yhden, 2 kahden ja 2 kolmen hengen
huonetta. Avotakkainen halli, seurusteluhuone, ruokasali.
Sähkövalaistus, keskuslämmitys, kylpyhuone.

Hiihtomaasto tunturimaastoa. Tilaisuus päästä kalastajien
mukana sillin ja turskan pyyntiin. Retkeilykohde: Nurmen-
sätin turvemaja (9 km), jossa polttopuita.

Liikenneyhteydet: Linja-autossa Rovaniemeltä, laivayhteys
Kirkkoniemeen ja Kalastajasaarennolle.

PALLASTUJfTIRIX MATKAILUMAJA. Postios.
P/_Z_/____x«___ir_' lennätinos. Pnlln.sfiintitri 7\niilirnntn. Valmis-Pallastunturi; lennätinos. Pallastunturi, Kauliranta. Valmis-
tunut vuosi sitten. Metsärajan yläpuolella 506 m korkeudella
Pallastunturin etelärinteellä. Ympärillä ovat aivan lähellä
tunturiryhmän korkeimmat laet (Taivaskero 821 m). Yhden
hengen huoneita 17, kahden 27, neljän 1, kuuden 4 ja kahdek-
san 3. Kaikki nykyajan mukavuudet. Halli, kaksi seurustelu-
huonetta ja ruokasalia. Kylpyhuone, suihkuhuoneita, kuivaus-
huoneita vaatteita varten, 2 saunaa. Puhelin.

Hiihtomaasto. Helpompaa hiihtomaastoa länsirinteillä, vai-
keata, melkein alppimaista maisemaa itärinteillä. Hiihtoretkiä
järjestetään. Yöpymismahdollisuuksia Pahakurun ja Montel-
lin kämpissä, joissa huopia ja porontaljoja, keittokalustoa ja
polttopuita sekä varalta ruokaakin. Hiihdonopetusta; hiihto-
välineitä vuokrataan.

Huom.! Pallastunturin matkailumajalta välitetään poro-
kyytejä Pallastunturi—Inari. Matkan hinta on yhdellä porolla
ajettaessa n. 1.300: —, joka tavaraporosta maksetaan 400: —

lisää ja joka lisäkyytiporosta lisää 500: —. Matka vie aikaa
noin 3—5 päivää, porot on yleensä tilattava vähintään kahta
viikkoa ennen lähtöpäivää.

Liikenneyhteydet: Linja-autossa Kaulirannan asemalta (212
km) Kutunivaan, josta edelleen matkailumajan pihaan (n. 15
km) lumikiitäjällä tai porolla.

PAI_I_ASJÄRVET« RETKEILYMAJA. Postios. Pal-
lasjarven retkeilymaja, Pallastunturi. Pallastunturin juurella
Pallasjärven rannalla. Kaksi avotakkaista huonetta, joista suu-
remmassa keittoliesi, kalustoa niille, jotka haluavat itse val-
mistaa ruokansa. 10 makuusijaa, metsänvartijan asunnossa 9.
Vuoteesta 15 mk, ateriasta metsänvartijan tuvassa 15 mk.

Hiihtomaasto Pallastunturin tunturimaastoa. 6 km Pallas-
tunturin matkailumajalle.

kylässä, valm. 1937. 8 yhden hengen, 3 kahden hengen huo-
netta. Avotakkainen seurusteluhuone, ruokasali. Keskusläm-
mitys, kylmä ja lämmin vesi huoneisiin, kylpyhuoneita.
Sauna. Yhteismajoitusta järjestetään.

Hiihtomaasto. Hyviä hiihtomahdollisuuksia B—lo km
kaakkoon ja etelään sijaitseville tuntureille. Hyvä tilaisuus
porohiihtoon ja porolla ajoon. Inarin—Enontekiön pororeitin
lähtökohta. Hiihtovälineitä vuokrattavissa.

Liikenneyhteydet: Postiauton kulun lakattua Ivalosta hevo-
sella tai porolla, n. 40 km.

OI_.ASTU_.T€RIX RETKEILYMAJA. Postios.
Ounastunturin retkeilymaja, Enontekiö, Ounastunturi. Valmistu-
nut v. 1937, sijaitsee Ounastunturin (738 m)Pyhäkeron rinteellä
660 m:n korkeudessa 9 km Enontekiön kirkonkylästä (Hetasta)
kaakkoon. Kolmeen avotakkaiseen huoneeseen majoitetaan
36 henkeä, pesukomero joka huoneessa, puhelin. Yösija 12 mk,
yksinkertaista ruokaa annoksittain, kahvia, teetä yms.

Hiihtomaasto hyvää tunturimaastoa. Hetasta tullessa voi
käyttää myös poroa. Pallastunturin matkailumajalle n. 40
km:n hiihtomatka.

KILPISJÄRVEN RETKEILYMAJA. Enontekiön
Kilpisjärvellä lähellä Suomen, Ruotsin ja Norjan rajojen yhty-
mäkohtaa, vasta valmistunut. Kaksi avotakkaista huonetta,
6 ja 4 hengelle. Vuoteesta 15 mk. Metsänvartijalta saatavissa
yksinkertaista ruokaa ja kahvia annoksittain.

AULAXCcOX HOTELLI (Matkaravinto Oy:n hoi-
dossa). Os. Hämeenlinna (sähköos. Hämeenlinna, Aulanko).
Puh. Nimihuuto »Aulanko», oma keskus. — Sijaitsee Hämeen-
linnan kaupunkiin liittyvällä Pohjoismaiden suurimmallapuisto-
alueella, »Hämeen helmessä». Uusi hotellirakennus valmistuu
vuoden 1938 lopulla. Kaikki nykyajan mukavuudet. Ravinto-
laan mahtuu n. 600 henkeä. 29 yhden hengen ja 27 kahden
hengen huonetta. Suuri eteishalli ravintolan yhteydessä, 4
kerrosaulaa, seurusteluhuone, kattoterasseja. Soittoa ja tanssia.

VALTIONRAUTATIET MYÖNTÄVÄT 25 0/qN
ALENNUKSEN Rovaniemen, Kemijärven tai Kaulirannan
asemille tammi—h elmik v v n aikana matkustetta-
essa sekä Punkaharjun, Kuopion, Vuokatin tai Sotkamon
asemille tai Joensuun tai Vuonislahden kautta Kolille
tammikuun aikana sekä huhtikuun 15 p.stä
huhtikuun loppuun. Lippu on kuitenkin lunas-
tettava vähintään 200 km matkalle ja perillä viivyttävä
vähintään 6 päivää. Paluumatkaa varten majapaikan
hoitaja merkitsee lähtöasemalta saatuun todistukseen mistä
päivästä mihin päivään oleskelu on kestänyt. Alennus-
lippu on voimassa korkeintaan 14 päivää. Lähempiä tie-
toja saadaan asemilta.

Hotelliin kuuluu myös noin 500 m. päässä oleva Kata-
jisto, jossa 7 yhden hengen ja 8 kahden hengen matkustaja-
huonetta. Juokseva kylmä ja lämmin vesi, keskuslämmitys,
WC ja kylpyhuone. Pieni ravintolahuone ensimmäisen aami-
aisen, kahvin ja virvokkeiden nauttimista varten. Varsinaiset
ateriat hotellin ravintolassa.

Suomen Matkailijayhdistys myöntää matkailumajois-
saan ja hotelleissaan allaolevassa hintataulukossa mainitut
alennukset. SMY.n jäsenet saavat myös alennetuista hin-
noista 10 °/o:n alennuksen kaikissa SMY.n majoissa ja ho-
telleissa (ei Matkaravinnon hoitamissa). Vanhempiensa
mukana matkustavat alle 10-vuotiaat lapset saavat 50°/n:n
alennuksen täysihoitohinnoista.

Talviurheiluun hyvät mahdollisuudet. Hiihtomaasto aivan
hotellin vieressä. Kuuluisa Aulangon vuori ja sen lähin ym-
päristö muodostaa mitä vaihtelevimman maaston kiintoisien
seutujen kautta kulkevine latuineen. Hämeenlinnassa luistin-
rata, hyppyrimäkiä ym. Hiihtoratsastusta harjoitetaan.

Liikenneyhteydet. Linja-autoyhteys Hämeenlinnaan vähin-
tään kerran tunnissa (sesonkiaikoina ja tarvittaessa useammin)
sekä junille.

Huonetilaukset lähetetään suoraan matkailumajoihin.

Matkailutyön tukeminen on suomalaisen kansallisvelvollisnus. Keveimmin täytätte sen, itse
henkilökohtaisia etuja saavuttaen, liittymällä SMY:n jäseneksi.

Hinnat Suomen Matkailijayhdistyksen matkailumajoissa talvella 1939
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o o 1 hengen
n n huone mk
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(alenn. hinnat.. 26 38 30-4o: —

Ftnlandta!. „ ~ .
~

„„(tavall. hinnat.. 40-60: —

j . (alenn. hinnat .. 11 14 40: —

\tavall. hinnat.. 50: —

Ivalon uusi maja 14 32 40: —

„,. /alenn. hinnat.. 31 50 25-40: —
"

\tavall. hinnat.. ! 30-50:
Liinahamari 12 16 40: —

Pallas- falenn. hinnat ..
35-45: —

tunturi \tavall. hinnat. . 51 120 50-60: —

Pohjan- (alenn. hinnat. . 36 48 40-60: —

hovi \tavall. hinnat.. 45-65: —

Puijo 5 10 30: —

Virtaniemi 6 8 40: —

Yläluostari 9 18 30: —

2 hengen j Kahvi- Lounas
huone mk : aamiainen mkmk

65-80:—
75-95:—

50: —

65: —

50: —

30-50: —

35-60: —

50: —

50-70:—
70-90:—
60-80:—
70-90: —

40: —

50: —

40: —

Päivällinen
mk

Illallinen j Täysihoito
mk mk

Yhteis-
majoitus

mk

12:— 18: —

14: — 24: —

10: — 20: —

12: — 24: —

10: — 20: —

10:— 15: —

12:— 18: —

10: — 20: —

10: — 15-20: —

15: — 15-25: —

12: — 20: —

14: — 24: —

15:— 15: —

10: — 20: —

10: — I 20: —

Täysihoito
yhteis-

majoituk-
sessa mk

20-22: — 25: — 70- 85: — 15: — 50: —

30: — 30: — 75-100: — 15: — 50: —

25: — 20: — 70- 85: — 15: — 50: —

30: — 24: — 80- 95: — 15: — 55: —

25: — 20: — 70- 85: — 20: — 55: —

20: — 20: — 60- 75: — 15: — 50: —

24:— 24:— 65- 85:— 15:— 50: —

25: — 20: — 70- 85: — — — \
25: — 20: — 75- 90: — 15-20: — 50-55: — i

20-30: — 25: — 90-115: — 15-20: — 50-75: — \
25: — 30: — 75- 90: — 15: — 50: —

30: — 35: — 80-105: — 15: — 55: —

20:— 20:— 60:— —

—

25: — 20: — 70- 85: — 15: — 50: — !

25: — 20: — i 65- 80: — 15: — 50: — I

Huom..' Talvikautena Vll" 38—31/ä" 39 ovat hinnat alennetut, mutta Pohjanhovissa ja Inarissa sovelletaan tavallisia hintoja aikana

!/3—15/_' Pallastunturilla 1/s—
3% sekä Kolilla ja Finlandiassa aikana !/2—15/_-

Yksityisestä kylpyhuoneesta Finlandiassa, Pallastunturilla ja Pohjanhovissa 20 mk:n lisämaksu vrkdta. Muuten veloitetaan kylvystä

10 mk kerralta.
Jäsenelle myönnettävä 10 n/0:n alennus on ehdottomasti henkilökohtainen. Jäsenkortti on näytettävä ennen laskun pyytämistä.


