
 SAARITUPA -HUONEISTO 4 HENKILÖLLE, SAARISELÄN KESKUSTASSA 

 
Lomahuoneisto: Lutontie 2 A 4 Saaritupa, 99830 SAARISELKÄ, LAPPI 
Taloyhtiö  Kiinteistö Oy Soidinaukia 
Rakennusvuosi: Vuonna 1981 rakennettu rivitalo, jonka Saaritupa - huoneisto on 

saneerattu täysin uutta vastaavaksi 12/2009. 
Koko:  37 m2 1h+kk+sauna + 2 parvea (huone 10 m2 +avoparvi 6m2)  
Vuodepaikat: 4 henkilölle arjen luksusta  
Lisätiedot   

Punaisen rivitalon idyllinen ja kodikas huoneisto on sopiva 4 
hengen lomakoti, joka sijaitsee Saariselän keskustassa. 
Huoneistossa on keittokomero, oleskelutila, ruokapöytä 6 
henkilölle, avoparvi, parvimakuuhuone ja saunatilat, joiden 
yhteydessä wc ja pyykinpesukone. Pesutilassa on lattialämmitys 
ja kaunis kaakelointi. Huoneistossa on puusepän tekemät 
kalusteet, mikä tuo juhlan tuntua arkisiin askareisiin. 
Parvimakuuhuoneessa on parisänky ja taulutelevisio. Rimoitetulla 
avoparvella on 2 runkopatjasänkyä.  
Huoneistossa tupakointi on kielletty ja lemmikkieläinten tuonti vain 
eri sopimuksesta sallittu. 

Yleistä 
Saariselän ydinkeskustassa  
Sähköpistokepaikka autolle  
Hiihtolatujen lähtöpaikalle 150 m  
Kaunispään huipulle 1.8 km  
Lähin ravintola 0.2 km  
Kauppa 0.3 km  
 

Keittiön varusteet  
    
Astiasto 6 henkilölle  
Kahvinkeitin, vedenkeitin, leivänpaahdin  
Sähkövatkain ja sitruspuristin  
Sähköliesi, sähköuuni ja mikroaaltouuni 
Jääpakastinkaappi  
Astianpesukone  

Muut varusteet 
 
Pyykinpesukone 8 kg 
Kuivauskaappi  
Silitysrauta ja -lauta  
Hiustenkuivain  



Taulutelevisiot  
Avotakka (takkapuut huoneiston omassa varastossa)  

Hinnat 2015 -2016 
Saaritupa -huoneistoa vuokrataan vain viikkoasumiseen 
lauantaista lauantaihin seuraavin hinnoin: 
 
Hinnat vk 51-02, 08-15-16, 36-38   750 euroa 
Hinnat vk 03-07, 17,    700 euroa 
Hinnat vk 18-35, 39-50     600 euroa 
Hinta sisältää majoituksen, takkapuut, wc-paperit, pefletit ja 
siivousaineet. Loppusiivous kuuluu asiakkaalle. Mökki on 
asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16.00 ja lähtöpäivänä 
luovutusaika on klo 12.00. 
Huolitsija Marko Tiainen on tavoitettavissa lomanne aikana 
numerosta +358 400 417 808 (marko.tiainen@luukku.com), mikäli 
tarvetta yhteydenottoon on. Huolitsijalta on mahdollisuus tilata 
liinavaatteet ja loppusiivous. Liinavaatesetti maksaa 13 € ja 
loppusiivous 85 €. Muistathan ilmoittaa huolitsijalle aina 
ennakkoon arvioidun saapumisaikanne (sähköpostitse, 
tekstiviestillä tai puhelimitse). 
Mikäli olet kiinnostunut vuokraaman Saaritupa -huoneiston, niin 
ole ystävällinen ja lähetä meille sähköpostia osoitteeseen 
reception@saarituvat.fi. 
Vuokrauspäätöksesi tehtyäsi kerro meille nimesi, sähköposti- ja 
kotiosoite, gsm-numerosi ja kaikkien majoittujien nimet, niin 
lähetämme sinulle ennakkolaskun huoneiston vuokraamisesta. 
Ennakkolaskun eräpäivä on aina 8 viikkoa ennen loman alkua ja 
laskulla maksetaan kerralla koko viikkohinta.  
 

Ystävällisin lomaterveisin 

 

Napapiirin Saarituvat 

 

  


