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Aparthotel Kuukkeli Aurora

Aparthotel Kuukkeli Aurora, 1-4 pax
Sijaitsee Laanissa, n. 4km Saariselän 
ydinkeskustasta.
Huoneistot jakautuvat 3 erilliseen kelo-
taloon. Kaikista yhdeksästä 4-hengen 
huoneistoista Ja yhdestä 2-hengen 
huoneistosta löytyy oma minikeittiö ja 
kylpyhuone. Jokaisessa huoneessa ja 
huoneistossa on oma TV. Lisäksi Au-
rorassa on kaksi 2-hengen huonetta ja 
kaksi 3-hengen huonetta, joiden käytös-
sä on yhteiskeittiöt ja jaetut kylpyhuo-
neet käytävällä. Taloista löytyy yhteis-
käyttöön tarkoitetut oleskelutilat, joissa 
takka. Suksihuoltotilat ja ilmainen WiFi. 
Aurora sopii myös suuremmille ryhmille, 
sillä sänkypaikkoja on yhteensä 48.



Aparthotel Kuukkeli Aurora

Erillisessä saunatalossa naisten ja miesten saunat, takkahuone sekä uima-
allas, jotka ovat kaikkien asukkaiden vapaassa käytössä päivittäin. 



Apartment Kuukkeli Hirvas

Kelotalo Kuukkeli Hirvas, 1-6 hlöä
Sijaitsee Saariselän keskustassa. Huo-
neistossa kaksi 2-hengen makuuhuonetta, 
suuri oleskelutila, jossa takka, oma keittiö 
ja sauna. Talosta löytyy suksienhuoltotilat ja 
pyykinpesukone, jotka ovat yhteiskäytössä 
talon muiden huoneistojen kanssa. Kelotalo 
Hirvakseen majoittuu kaiken kaikkiaan 14 
henkeä yläkerran pienempien huoneistojen 
(Porotokka ja Pikku-Hirvas) kanssa. Muilla 
huoneistoilla saunavuorot sekä jaettu kylpy-
huone. Ilmainen WiFi.



Apartment Hirvas Porotokka

Pikku Hirvas, 
2-hengen huone

Porotokka, 
max 6 hlöä

Apartments Kuukkeli Tokka, 
max 4 hlöä

Apartments Kuukkeli Tokka, max 4 hlöä
Sijaitsee Saariselän keskustassa, noin 300m kauppakeskus Kuukkelista ja kylpylästä. 
Kuusi 4-hengen huoneistoa, joissa keittiö ja kylpyhuone. Saunavuorot päivittäin naapuritalo 
Hirvaksessa, jossa myös suksienhuoltotilat ja pyykinpesukone. Ilmainen WiFi.



Majatalo Kuukkeli Teerenpesä, 1-2 hlöä

Kelotalo Kuukkeli Teerenpesä, 1-2 hlöä
Sijaitsee Saariselän ydinkeskustassa. Talosta 
löytyy kymmenen 2-hengen huonetta, joissa kylpy-
huone, pieni jääkaappi, vedenkeitin, televisio sekä 
ilmainen WiFi. Teerenpesässä on myös kaksi isoa 
huoneistoa max 4 hengelle. Huonekohtaiset sauna-
vuorot sekä yhteiskäytössä oleva suksienhuoltotila. 
Huonehintaan kuuluva aamiainen tarjoillaan lähei-
sessä Kauppakeskus Kuukkelin ravintolassa



Kuukkeli Porakka Rooms

Majatalo Kuukkeli Porakka, 1-5 hlö 
Sijaitsee Saariselällä, latuverkoston lä-
hettyvillä ja kävelymatkan päässä muista 
palveluista. Talosta löytyy Kuusi 4-hengen 
huonetta ja pienet, yhteiset keittiö- ja 
oleskelutilat.
Jaetut kylpyhuoneet löytyvät käytävältä. 
Erillisessä saunarakennuksessa nais-
ten ja miesten sauna, jotka asiakkaiden 
vapaassa käytössä päivittäin. Sopii hyvin 
isommille ryhmille. Majoitushintaan kuu-
luva aamiainen tarjoillaan Kauppakeskus 
Kuukkelin kahvilassa. Ilmainen WiFi.



Apartments Kuukkeli

Apartments Kuukkeli Studio

Apartments Kuukkeli, 1-4 hlöä
Kauppakeskus Kuukkelin takana sijaitsevat huoneistot, joissa yksi makuuhuone ja 
tuvassa levitettävä sohva. Huoneistoissa tupakeittiö, kylpyhuone ja sauna, kuivaus-
kaappi ja takka. Ilmainen WiFi.

Apartments Kuukkeli Studio, 1-2 hlöä
Saariselän ydinkeskustassa pieni huoneisto minikeittiöllä ja kylpyhuoneella. Talossa sijait-
seva takkahuone käytettävissä päivittäin saunavuorolla. Ilmainen WiFi.



Apartments Kuukkeli

Apartments Kuukkeli 2 A

Apartments Kuukkeli, 1-6 hlöä
Kauppakeskus Kuukkelin takana sijaitsevat huoneistot, joissa kaksi makuuhuonetta ja 
tuvassa levitettävä sohva. Huoneistoissa tupakeittiö, kylpyhuone ja sauna, kuivauskaappi 
ja takka. Ilmainen WiFi.

Apartments Kuukkeli 2A, 1-6 hlöä Saariselän ydinkeskustassa sijaitseva kahden 
makuuhuoneen huoneisto, jossa tilava keittiö ja kylpyhuone. Talossa sijaitseva takkahuone 
käytettävissä päivittäin saunavuorolla. Ilmainen WiFi.



Uusia huoneita! 
Saariselkä Kuukkeli Inn 

Saariselkä Kuukkeli Inn, 1-2 hlöä
Uusin kohteemme Saariselän ydinkeskustassa, noin 350m kylpylästä. Talossa seitsemän 
2-hengen huonetta, yhteiskäytössä oleva oleskelutila keittiövarustuksineen, jaetut kylpy-
huoneet ja suihkutilat saunoineen. Jokaisessa huoneessa oma TV, Ilmainen WiFi, oles-
kelutiloissa TV ja takka. Sopii hyvin ryhmille, joiden maksimikoko 14 henkeä. Aamiainen 
sisältyy huonehintaan ja se tarjoillaan viereisen kauppakeskuksen Ravintola Kuukkelissa. 



Kuukkeli AuroraCabins

Kuukkeli Aurora Cabins, 1-6 hlöä
Kelohonkamökki luonnonkauniilla paikalla 
lammen rannalla Saariselän keskustasta 
noin 2 km Laanilaan päin. Talvisin hiihtola-
dut menevät mökin vierestä, kesäisin oma 
rantasauna käytössä. Kaksi makuuhuo-
netta, iso tupakeittiö, kylpyhuone ja sauna. 
Ilmainen WiFi.



Apartment Teerenpesue, 1-5 hlöä
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Apartment Teerenpesue, 1-5 hlö
Saariselän keskustassa sijaitseva huoneisto, jossa kaksi makuhuonetta yläkerrassa ja 
levitettävä sohva lisäsänkynä alakerran tupakeittiössä. Kylpyhuone, sauna ja pyykinpe-
sukone huoneistossa. Ilmainen WiFi.

Oman OnLine-varaamomme ja 
Kuukkelin myyntipalvelun kautta 
majoituksen varanneille kaikki 

ruokailut majoituksen aikana Ra-
vintola Kuukkelissa erikoishintaan. 
Kaikki kulloinkin voimassa olevat 
edut nähtävillä kotisivuillamme

majoituskuukkeli.fi Uudella, kansainvälisellä Cash Back -kortilla 
alennusta majoituksesta ja ravintolaostoista


