
Nauti olostasi Kuerkaltiossa
Suuntaa Ylläkselle ja ma-
joitu Kuerkaltion Loma-
kylässä. Tarjoamme sinulle 
tasokasta asumista viihtyi-
sissä, hyvin varustelluissa 
hirsirakenteisissa pari- ja 
rivitalohuoneistoissa. 

Pihassa olevan grillikatok-
sen yhteydessä on lämmin suksien huoltotila. 

Lähellä ovat 
kaikki Äkäs-
lompolon 
kylän palve-
lut, kaupat 
ja ravintolat. 
Laskettelukes-
kuksiin kulke-
van skibussin 
pysäkki on 
200 m päässä. 
Hoidetulle 
latuverkolle 
pääsee suo-
raan lomakylän pihasta lumitilanteen mukaan. 

Kesä tekee Kuerkaltiosta todellisen eräkohteen. Voit 
kalastaa, patikoida, maastopyöräillä tunturissa ja naut-
tia luonnosta ja sen hiljaisuudesta. Lomakylän vene on 
käytössäsi Kesänkijärvellä. 

Lomakylään on helppo tulla joko omalla autolla, ju-
nalla tai lentämälläkin. Junilta ja lennoilta on kuljetus 
Äkäslompoloon.

Kuerkaltio on
 lähellä kaikkea

Kuerkaltion lomakylä sijaitsee Ylläksellä 
Kuertunturin etelärinteessä. Lomakylästä 

on lois-
tavat 
näkö-
alat 
tuntu-
reille. 
Huo-
neis-
toissa 
on asti-

asto, koneellistettu keittiö, tv, radio, puhe-
lin sekä sauna. Loppusiivous sisältyy viik-
ko- ja sitä pidemmän varauksen hintaan. 
Lyhemmän ajan varauksissa veloitamme 
erillisen siivousmaksun. 
Rivita-
lohuo-
neistot 
on tar-
koitettu 
enin-
tään 
neljälle 
ja pa-
ritalo-
huoneisto enintään kuudelle henkilölle. 
Pystymme majoittamaan myös  40 – 50 
henkilön ryhmiä. Voimme järjestää myös 
ruokapalveluita. Lisätietoa numerosta 
016-5100100.
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Ylläs ei jätä ketään 
kylmäksi. Se on 
yksi Suomen mo-
nipuolisimmista 
ympärivuotisista 
matkailukeskuksis-
ta, josta varmasti 
löytyy jokaiselle 
rentouttavaa teke-

mistä. Luonnollisesti Ylläksen sydän on yli 700 metrin 
korkeuteen kohoava tunturi, joka avaa mahtavat lasket-
telumahdollisuudet. Harrasta skimbausta, telemarkkia, 
snoukkaamista tai 
kesällä tunturivael-
lusta, Ylläs tarjoaa 
siihen upeat puitteet. 
Ylläs tarjoaa myös 
murtomaahiihtoon 
oivat mahdollisuu-
det. Yli 330 km hoi-
dettuja ja merkittyjä 
latureittejä keskeltä 
Lapin kauneinta 
luontoa.

 Kuerkaltion lomakylä
Karhukoantie 6, 95970 Äkäslompolo
puh 016-5100 100, gsm 0500-709120

infon.hoitaja@kuerkaltio.fi 
www.kuerkaltio.fi 

Pysäytä arki ja 
tule Ylläkselle. 
Ihmisten iloi-
suus, erämaan 
tuoksut, puhtaus 
ja raikkaus sekä 
rauhoittava 
äänettömyys – 
kaikki hyväksi 
ihmiselle. Ylläs 

tarjoaa upeita kokemuksia kaikkina vuodenaikoina; 
Ylläksen musiikkiviikot, elokuvat ja ruska, ensilumet, 
kaamos, paukkupakkaset, keväthanget, yötön yö, hei-
näkuun helteet ja 
valtavat marjamet-
sät. Jokainen vuo-
denaika on koke-
misen arvoinen.

Erämaa, rauha, luonto...


