
Liinahamarin matkailumaja. Jäämerentien päätepis-
teessä syväsataman luona 531 km Rovaniemeltä. 23 matkustaja-
huonetta, sekä I luokan että halpa ravintola. Avataan korjausten
jälkeen tänä talvena.

Liikenneyhteydet. Linja-autossa Rovaniemeltä.

Pallasjärven retkeilymaja. Pallastunturin juurella Pal-
lasjärven rannalla, n. 7 km matkailumajasta. Kaksi avo-
takkaista huonetta, joista suuremmassa keittoliesi, kalustoa
niille, jotka haluavat itse valmistaa ruokansa. 10 makuusijaa,
metsänvartijan asunnossa 9.

Postiosoite: Liinahamarin matkailumaja.
Lennätinosoite: Liinahamari, Petsamo.

Hiihtomaasto Pallastunturin tunturimaastoa.

Pallastunturin matkailumaja. Metsärajan yläpuolella
506 m korkeudella Pallastunturin etelärinteellä. Ympärillä ovat
aivan lähellä tunturiryhmän korkeimmat kerot (Taivaskero 821
m). Yhden hengen huoneita 17, kahden 27, neljän 1, kuuden
4ja kahdeksan 3. Kaikki nykyajan mukavuudet. Halli, kaksi
seurusteluhuonetta ja ruokasalia. Kylpyhuoneita, suihkuhuoneita,
kuivaushuoneita vaatteita varten. 2 saunaa.

Hiihtomaasto. Helppoa hiihtomaastoa länsirinteillä, vaikeata
melkein alppimaista itärinteillä. Hiihtoretkiä järjestetään. Yöpy-
mismahdollisuuksia Pallasjärvellä ja Pahaku-
run ja Montellin kämpissä, joissa huopia, tyy-
nyjä ja porontaljoja, keittokalustoa ja poltto-
puita. Hiihdonopetusta; hiihtovälineitä vuokra-
taan. Taivaskerolle merkitään hiihtokaudeksi
syöksyhiihtorata.

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

Postiosoite: Pallastunturi.

Lennätinosoite: Pallastunturi, Kau-
liranta.

Postiosoite: Pallasjärven retkeilymaja. Pallastunturi.

Ounastunturin retkeilymaja. Ounastunturin Pyhäkeron
(725 m) rinteellä 660 m korkeudessa 9 km Enontekiön kirkon-
kylästä (Hetasta) kaakkoon. Kolmeen avotakkaiseen huonee-
seen majoitetaan 36 henkeä, pesukomero jokaisessa huoneessa.
Yksinkertaista ruokaa annoksittain, kahvia, teetä yms. Sauna.

Hiihtomaasto suuripiirteistä tunturimaastoa. Hetasta tul-
lessa tai sinne mennessä voi käyttää porokyytiä. Pallastunturin
matkailumajalle n. 40 km hiihtomatka.

Postiosoite: Ounastunturin retkeilymaja, Enontekiö.

Vas.: Pallastunturin matkailumaja.

Ylh.ja oik.: Tunturihiihto tarjoaa monet
riemut.

Tarkempia tietoja antaa
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Kilpisjärven retkeilymaja. Enontekiön Kilpisjärvellä
lähellä Suomen, Ruotsin ja Norjan rajojen yhtymäkohtaa.
Kaksi avotakkaista huonetta, 6ja 4 hengelle. Metsänvartijalta
saatavissa yksinkertaista ruokaa annoksittain. Matkasta kehoi-
tetaan tiedustelemaan Suomen Matkailijayhdistyksestä.

Kaikissa hotelleissa, matkailumajoissa ja retkeilymajoissa
(Kilpisjärven retkeilymajaa lukuunottamatta) on puhelin.

Kolttakönkään hotelli ja Ylaluostarin matkailumaja eivät
sotavaurioiden vuoksi ole käytössä. Hotelli Finlandia Punka-
harjulla on toistaiseksi suljettuna.

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS
Helsinki, Aleksanterinkatu 7 a, puh. 61 391 (keskus)

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS

i:....-...nF..\'.!M1.-l _'_'■■. .1

MATKAII LP
MAMT

TALVI KAUTENA

1940-41



Hotelli Aulanko. Suomen mannermaisin hotelli, joka
sijaitsee Hämeenlinnan kaupunkiin liittyvällä suurella puisto-
alueella, Aulangon kansallispuiston yhteydessä. V. 1939 val-
mistuneessa hotellirakennuksessa on 29 yhden hengen ja 27
kahden hengen huonetta, 35 kylpyhuonetta, ravintola n. 600
hengelle, tilava seurusteluhuone ym. Oma orkesteri. Hyvä keittiö.

Vas.: Aulangon hiihto-
maastoa.

A/h.: Hotelli talviasus-
saan.

Oik.: Lepohetki rattoisan
takkatulen ääressä.

Sekä kävelymatkoihin että hiihtoretkiin ihanteellista maastoa.
Aulangon vuori ja sen lähin ympäristö muodostavat vaihtelevan
retkeilyalueen, jolla korkeuseroitukset ovat huomattavat.

Liikenneyhteydet. Tiheät linja-autovuorot Hämeen
linnan kaupunkiin ja asemalle.

Posti- ja lennätinosoite: Hotelli Aulanko
Hämeenlinna.

Puijon matkailumaja. Tämä Suomen Matkailijayhdis-
tyksen Kuopion jäsenyhdistyksen omistama maja sijaitsee
Puijon korkeimmalla kohdalla (kork. 235 m). 5 matkustaja-
huonetta, 10 vuodetta, suuri kaksiosainen pirtti sekä kaksi
pienempää ruokailuhuonetta seurueita varten. Keskuslämmitys,
sauna.

Hiihtomaasto Puijon tunnettua makimaastoa, hyppyrimäki,
slalom-rata, merkittyjä latuja. Kolin sykähdyttävää maisemaa.

Liikenneyhteydet Kuopion asemalta 2km vuokra-
autolla, reellä tai jalan.

Posti- ja lennätinosoite: Puijon matkailumaja,
Kuopio.

Kolin matkailumaja. Ukko-Kolin rinteellä n. 300 m
merenpinnan yläpuolella. Nykyajan mukavuudet, 12 yhden hen-

Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenet saavat 10 °/o alennusta
huoneen ja ruoan hinnasta.
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gen, 19 kahden hengen matkustajahuonetta sekä yhteismajoi-
tusta. Avotakkainen halli, seurusteluhuone, ruokasali. Sauna.

Hiihtomaasto on tunturimaastoa lukuunottamatta Suomen
parasta. Eri tavoin merkittyjä latuja helpoista vaikeisiin; 970 m
pitkä, aivan majan kohdalta alkava syöksy- ja pujottelurata
jatkuu Pielisen rantaan saakka (yht. korkeuseroa n. 210 m).

Hiihdon opetusta hiihtokautena; hiihtovälineitä vuokrattavina.
Aitauksessa kuusipeuroja.

Liikenneyhteydet. Linja-autossa Joensuusta (2 tun-
tia). Pielisen jäädyttyä Vuonislahden asemalta reellä, hevonen
parhaiten tilattavissa etukäteen matkailumajan välityksellä.

Postiosoite: Kolin matkailumaja. Yläko/i; lennätin-
osoite: Kolinmaja, Joensuu.

Matkalle lähtiessänne ostakaa "Suomen Kulkuneuvot", jossa
ovat tarvitsemanne aikataulut! Hinta karttoineen 7 mk.

Hotelli Pohjanhovi. Kemijoen rannalla vastapäätä Ounas-
vaaraa. Kaikki nykyajan mukavuudet. 24 yhden hengen, 13
kahden hengen huonetta, kaksi yhteismajoitushuonetta yht. 20
matkustajaa varten, suuri eteisaula, I luokan ravintolan lisäksi

kansanravintola.
Hyvää hiihtomaastoa tarjoavat Ounasvaara (209 m) ja Pöyliö-

vaara. Hyppyrimäkiä, viitoitettuja latuja ja luistinrata. Tilaisuus
ajaa porolla ja harjoittaa porohiihtoa. Hiihtovälineitä vuokrataan.

Liikenneyhteydet 1 km asemalta, matkatavarat nou-
detaan hotellin puolesta.

Posti- ja lennätinosoite: Pohjanhovi, Rovaniemi.

Uusimaja. Ivalojoen rannalla, n. 900 m etelään Ivalon
kylästä, jäämerentien länsipuolella. 10 kahden hengen ja4kolmen
hengen matkustajahuonetta. Halli, seurusteluhuone, ruokasali.
Sahkovalaistus, kylpyhuoneita, keskuslämmitys. Yhteismajoi-
tusta. Sauna. Tänä talvena valmistuva uudisrakennus sisältää
23 yhden hengen huonetta.

Liikenneyhteydet. Linja-autossa Rovaniemeltä (8
tuntia). Linja-autoja käyttäen voi Uudeltamajalta tehdä hiihto-
retkiä Kaunispäälle (30 km) ja muille Saariselän tuntureille.

Posti- ja lennätinosoite: Uusimaja, Ivalo.

Vanhamaja. Ivalon kylässä Petsamon ja Inarin teiden
risteyksessä. Puurakennuksessa on 1 kolmen ja 2 kahden hen-
gen matkustajahuonetta ja ruokasali, täksi talveksi valmistu-
vassa kivirakennuksessa on alakerroksessa ravintola ja ylä-
kerroksessa 15 matkustajahuonetta. Keskuslämmitys, sauna.

Liikenneyhteydet Ks. edellä.
Postiosoite: Vanhamaja. Ivalo.
Lennätinosoite: Matkailija, Ivalo.

Inarin matkailumaja. Inarin kirkonkylässä, Juutuanjoen
rannalla. 8 yhden hengen, 3 kahden hengen huonetta. Avo-
takkainen seurusteluhuone, ruokasali. Keskuslämmitys, kylmä
ja lämmin vesi huoneisiin, kylpyhuoneita. Sauna.

Hyviä hiihtomahdollisuuksia B—lo8—10 km kaakkoon ja etelään
sijaitseville tuntureille. Tilaisuus porohiihtoon ja porolla ajoon.
Hiihtovälineitä vuokrattavissa.

Liikenneyhteydet. Postiautossa Ivalosta (40 km)
tai postiauton kulun lakattua hevosella tai porolla.

Postiosoite: Inarin matkailumaja, Inari.
Lennätinosoite: Inarinmaja, Inari.

Virtaniemen matkailumaja. 348 km Rovaniemeltä jää-
merentien varrella. Toistaiseksi sotavaurioiden vuoksi ainoas-
taan kahvitarjoilua.

Palvelusraha merkitään laskuun.
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Hotelli Aulanko^Hotell Aulanko /
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Hinnat retkeilymajoissa: vuode Pallasjärvellä ja Kilpisjärvellä
18 mk, Ounastunturilla 15 mk.

Kylpy kaikkialla (ei retkeilymajoissa) 12 mk, sauna (ei Pohjan-
hovissa eikä Kilpisjärvellä) 12 mk, suihku Pallastunturilla 4—6 mk.

*) 3 h. huone 90 mk, vuode 30 mk. Täysihoito 3 h. huoneessa 80 mk,
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Prisen i turiststugorna resp. 18 mk (Pallasjärvi, Kilpisjärvi) och
15 mk (Ounastunturi) per bädd.

Bad överallt (icke i turiststugorna) 12 mk, bastu (icke i Poh-
janhovi el. Kilpisjärvi) 12 mk, dusch på Pallastunturi 4—6 mk.

*) 3 pers. rum 90 mk, bädd 30 mk. Helpension i 3 pers. rum 80 mk.


