PRISER 2014-2015
LOGI

2 dygn

90€ / pers.

3 dygn

125€ / pers.

4 dygn

165€ / pers.

5 dygn

205 € / pers.

6 dygn

250 € / pers

7 dygn

295€ / pers.

Frukost och
middag eller
lunch

ingår i priset

Lunchpaket

4€ / pers.

Sängkläder

5€ / pers.

Studiebesök:
Kellokas
Navettagalleria
Lumiperhonen
Renfarm
Tanos torp
Pakasaivo
Äkäsmylly
Konijänkkä
Teman och aktiviteter har olika
priser!
Fråga efter en offert!
Priserna gäller 2014 - 2015

Moms ingår Y 2589417-8

YLLÄKSEN ORAVANPESÄT
ÄKÄSLOMPOLO

YLLÄS - ÄKÄSLOMPOLO
Äkäslompolo kallas även för ”De Sju fjällens
by”. Byn är omgiven av sju fjäll (tunturi):
Yllästunturi, Kuertunturi, Kukastunturi,
Pyhätunturi, Kesänkitunturi, Lainiotunturi ja
Kellostapuli.
Åk tåg till Kolari, därifrån med buss till
Äkäslompolo www.vr.fi
Med flyg till Kittilä, därifrån med buss till
Äkäslompolo. www.flybe.fi, www.blue1.com
eller kom med egen transport.
Mer info: www.yllas.fi

YLLÄKSEN ORAVANPESÄT

Lägerskolor, klassresor och
konfirmationsläger för skolklasser
och ungdomsgrupper!
Välj från olika teman eller låt oss
planera tillsammans ett roligt
äventyr för er!

”Res, res till fjällen, kom
till Ylläs! Här kan du göra
ett fjälläventyr och njuta av

Vid slutet av vistelsen får alla ett
”Fjälläventyrarens pass”.

Ylläksen Oravanpesät
Oravapolku 6, 95700 Äkäslompolo.
Tel. +358 50 5476054 eller mejla:
mervi@oravanpesat.com
	

	

	

www.oravanpesat.com

naturens skönhet”!

Bokningar för 2dygn - 7dygn
Minimi antal personer 11.

OBS! VI TALAR SVENSKA!

TEMAN OCH AKTIVITETER
FJÄLLÄVENTYR: Vandring längs Velhopolku
till Varkaankurus vindskydd eller erövra
Pirunkuru och därifrån till Tahkokurus
vindskydd. Laga mat ute, spana efter tomtar och
troll, uppleva naturen och lära sig att vandra.
SPORTAKTIVITETER: paddling, simning,
stavgång, terrängcykling, åka skidor, ridning
med Islands hästar, rensafari, golf-frisbe, åka
bräda, slalom, vandring, snöskosafari,
pulkabacke. Allt efter årstiden.
MÄNNISKANS TID OCH BERÄTTELSE:
bekanta dig med Äkäslompolos historia och dess
människors berättelser. Intervjua gamla
människor. Studiebesök till.Tanos torp, Ahti
Kaulanen, ägaren, berättar om dess historia och
människors liv. Inträde 5€. Tolkas.
TEAMBUILDNING: samarbetsövningar,
samarbete i vardagen, ansvar, kommunikation.

ORAVANPESä, ELMERI och simeoni
ORAVANPESÄ är 11 bädds stuga - 5 dubbelrum och en
enkel rum. I stugan finns det bastu, dusch, TV, DVD,
radio, mikrovågsugn, vattenkokare, kaffebryggare,
strykjärn, diskmaskin, tvättmaskin, torkrum, två WC.
ELMERI och SIMEONI är 4-7 bädds stugor - två
dubbelrum och två personer kan sova i allrum vid behov.
Elmeri och Simeoni ligger nära Oravanpesä. I dessa
stugor finns det också en modern utrustning, bastu och
öppen spis. Stugorna ligger mitt i Äkäslompolo by. Ta
med egna sängkläder och handdukar. Du kan även hyra
dem av oss. Måltiderna serveras i vår mysiga lappkåta
som byggdes år 2014. Mer info på www.oravanpesat.com
Vi har en hållbar utveckling - Källsortering finns i
stugorna.

LEDARNA:
Seppo Helme, yrkeslärare Hotell-,restaurangoch catering- branch,

NATURFOTOGRAFERING: lär dig att iaktta
naturen, ljusets betydelse vid fotografering osv.
Studiebesök: Navettagalleria, Kellokas och
Lumiperhonen. Vernissage i slutet av vistelsen.
Egen kamera.
LAGA MAT UTE: lär dig att laga mat ute med
Trangia och öppen eld. Maten ingår i priset.

Tel. +358 40-5006781

VANDRINGS KUNSKAP: lär dig
baskunskaper i orientering, att göra eld, när man
går i vilse, hantering av kniv.

Mervi Helme, grundskollärare SO,
dramapedagog,

RENENS ÅTTA ÅRSTIDER: undersök renens
årsliv, intervjua renägare, besöker renfarm.

Tel. +358 50-5476054

STUDIEBESÖK: Renfarm, Äkäs-Mylly,
Pakasaivo, Kellokas, Navettagalleria, Tanos torp.

Kaisa Komulainen, speciallärare,
Tel. + 358 40-5105816

Konijänkkä.
Tolkning ordnas vid behov!
Fråga efter en offert!

