Liinahamari turiststation. Vid Petsamovägens ändpunkt
vid djuphamnen 531 km från Rovaniemi. 23 gästrum, I klass
restaurang ävensom matservering.
Öppnas efter reparation
denna vinter.
Kom munikationer: Buss från Rovaniemi.
Postad ress: Liinahamari turiststation, Petsamo.
Telegramadress: Liinahamari, Petsamo.

Pallastunturi turiststation. Vid trädgränsen 506 m över
havet på sydsluttningen av Pallastunturi. I närheten fjällmassivets högsta toppar (Taivaskero 821 m). 17 rum för en person,
27 rum för två, 1 rum för fyra, 4 rum för sex och 3 rum för
åtta personer. Alla nutida bekvämligheter. Hall, två sällskapsrum och matsalar. Bad- och duschrum, torkrum för kläder.
2 bastur.

Förhållandevis lätt skidterräng på västsidan

av fjället, nästan
alplik skidterräng på östsidan. Skidutflykter anordnas av turist-

Pallasjärvi turiststuga. Vid foten av Pallastunturi vid
Pallasjärvi, ca 7 km från turiststationen. 2 rum med öppen
spis, i det större spis och kokgrejor för dem som själva vilja
tillreda sin mat. 10 sovplatser, i den närbelägna skogvaktarbostaden 9 sovplatser.
Skidterräng på Pallastunturi ävensom på Lommoltunturi
(5 km).
Postadress: Pallasjärvi turiststuga. Pallastunturi.
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Ounastunturi turiststuga. På Pyhäkero (Ounastunturis
högsta topp, 725 m) vid Pyhäjärvi sjö, ca 660 m över havet;
9 km söder om Hetta kyrkoby. 3 rum med öppen spis, plats
för 36 personer, tvätthörn i varje rum. Enkel kost portionsvis,
kaffe, te m. m. Bastu.
Storslagen fjällterräng. Färden till och från Hetta kan göras
med ren. Ca 45 kms skidtur till Pallastunturi turiststation.
Postadress: Ounastunturi turiststuga, Enontekiö,

I I

stationen. Övernattningsmöjligheter i Pallasjärvi
turiststuga, i Pahakuru ödestuga och „Möntellin
kämppä", varest filtar, dynor och renfällar, kokgrejor och ved. Skidundervisning; skidutrustning uthyres.
På Taivaskeros sluttning utprickas en slalom- och störtloppsbana.
Kommunikationer: Med postbil från
Kauliranta station till Kutuniva (212 km), därifrån med „snöbil" eller ren till turiststationen.
Postad ress: Pallastunturi.

Teleg ramadress:
liranta.

Pallastunturi, Kau-

Vinterfröjder på fjällen (Pallastunturi).

Kilpisjärvi turiststuga. Vid Kilpisjärvi nära treriksröset
mellan Finland, Sverige och Norge. Två rum med öppen spis,
för resp. 6 och 4 personer. Hos skogvaktaren erhålles enkel
kost portionsvis. Rådfråga Turistföreningen i Finland.
Alla hotell, turiststationer och turiststugor, utom Kilpisjärvi
turiststuga, ha

teleton.

Kolttaköngäs hotell och Yläluostari turiststation kunna ej
användas på grund av krigsskador. Hotell Finlandia på
Punkaharju är tillsvidare stängt.

Närmare upplysningar

TURISTFÖRENINGEN I FINLAND
Helsingfors, Alexandersgatan 7 a, telef. 61 391 (växel)
N:0 466.

WCUN -.0003 AB,H_LSINOrOR9

L.111..J..11 .'1111....

TURIST
STATIONER
VINTERSÄSONGEN

VINTERTURISTORTE R
Hoteli Aulanko, Finlands kontinentalaste hotell, är beläget i närheten av Tavastehus i Aulanko vackra nationalpark.
Hotellet som blev färdigt 1939, har 29 rum för en person, 27
rum för två personer, 35 badrum, restaurang för ca 600 personer, rymligt sällskapsrum m. m. Egen orkester, utmärkt kök.
Idealisk terräng för promenader och skidfärder. Rikt kuperat landskap med bl. a. den berömda Aulanko-höjden.

1940
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194 1.

Hotell Pohjanhovi. Vid Kemi älv mitt emot Ounasvaara. Alla nutida bekvämligheter. 24 rum för en person, 13
rum för två personer, gruppinkvarteringsrum för inalles 20 resan-

från Vuonislahti station, häst beställes helst redan på förhand

den, stor hall.

genom turiststationen.
Postad ress: Koli turiststation, Y/äko/i;
Telegram-adress: Kolinmaja, Joensuu.

God skidterräng erbjuda Ounasvaara (209 m) och Pöyliövaara. Skidbacke, märkta skidspår, skridskobana. Tillfälle till
åkning och tolkning efter ren. Skidutrustning uthyres.

Denna turiststation äges av Kuopio
lokalavdelning av Turistföreningen i Finland och reser sig på

Puijo turiststation.

I

klass restaurang och folkrestaurang.

Kommunikationer: 1 km från stationen ; reseffekter
avhämtas på åtgärd av hotellet.
Post- och telegramadress:
Pohjanhovi, Rovaniemi.
ivalo nya turiststation. Vid stranden av Ivalo älv, ca
900 m söder om Ivalo by invid Petsamo-vägen. 10 rum för två
personer, 4 rum för tre personer. Hall, sällskapsrum, matsal,
elektrisk belysning, badrum, centralvärme, bastu. Gruppinkvartering. I vinter blir den nya sidobyggnaden färdig; inrymmer
23 rum för en person.
Kommunikationer: Buss från Rovaniemi (8 timmar).
Från turiststationen kan man, genom att anlita linjebilarna, göra
skidturer till Kaunispää fjäll (ca 30 km) och till andra Saariselkä-fjäll.

Ivalo nya turiststation, Ivalo;
Uusimaja, Ivalo.

Postadress:

Telegramadress:

I

Ivalo gamla turiststation. Ivalo by vid Petsamo-Enarevägkorsningen. Träbyggnaden har 1 rum för tre personer och
2 rum för två personer ävensom matsal. Den nya sidobyggningen av sten har bottenvåningen en restaurang och i övre
våningen 24 gästrum. Centralvärme, bastu.

i

Kommunikationer:

Täta bussturer från Tavastehus

Kommunikationer: se föreg.
Postad ress: Ivalo gamla turiststation, ivalo;
Telegramadress: Matkailija, Ivalo.

stad och station.
Post- och
Tavastehus.

telegramadress:

Hotell

Aulanko,

Enare turiststation. Vid Juutua älvs strand i Enare
kyrkby. 8 rum för en person, 3 rum för två personer. Sällskapsrum med öppen spis, matsal. Centralvärme, varmt och
kallt vatten I rummen, badrum, bastu.

sluttningen av Ukko-Koli, ca 300
m över havet. Modärna bekvämligheter, 12 rum för en person,
19 rum för två personer ävensom gruppinkvartering. Hall med
öppen spis, sällskapsrum, matsal. Bastu.

Koli turiststation. På

Skidterrängen är
med undantag av den lappska fjällterden bästa i Finland. Skidrutter av olika svårighetsrängen
grad ha utmärkts med olika tecken. Invid turiststationen börjar
en störtlopps- och slalombana, som är 970 m lång och fortsätter
ända ned till stranden av Pielisjärvi (nivåskillnad 210 m).
Undervisning i skidlöpning under skidsäsongen; skidutrustning
står att hyra. Några dovhjortar finnas i ett gärde på höjdens

Goda skidmöjligheter (Otsamo och Luosmatunturi fjäll, Jurmunvaara, B—9 km från turiststationen). Utmärkta tillfällen till

—

färder med ren och tolkning efter ren. Skidutrustning uthyres.

—

sluttning.

Kommunikationer: Med buss från Joensuu (ca 2
timmar). Efter det Pielisjärvi fryser till, kör man med släde
Turistföreningens i Finland medlemmar erhålla

rum och mat.

10% rabatt å

Kommunikationer:
På Kolis höjder.

krönet av Puijo-höjden (235 m över havet). 5 gästrum, 10
bäddar, stor dubbelstuga ävensom två mindre matsalar för
slutna sällskap. Centralvärme, bastu.
Erkänt god skidterräng, skidbacke, slalombana, märkta spår.
Kommunikationer: 2 km från Kuopio station med
hyrbil, släde eller till fots.
Vid anträdan av resa köp "Finlands Kommunikationer" som
innehåller alla erforderliga tidtabeller. Pris med karta 7 mk.

Buss från Ivalo (40 km), eller

då busstrafiken inställts med häst eller ren.
Postad ress: Enare turiststation, Enare.
Telegramadress: Inarinmaja, Inari.

Virtaniemi turiststation. 348 km från Rovaniemi vid
På grund av krigsskadorna tillsvidare endast

Petsamovägen.
kaffeservering.

Betjäningsavgiften antecknas

å räkningen.

