
Lapland Hotels Olos lumoaa ainutlaatuisilla ja moderneilla majoitusvaihtoehdoilla, 600-paikkaisella 

auditoriolla, tasokkailla kokouspalveluilla sekä makuhermoja hivelevillä elämyksillä Takka 

Ravintolassa. Upeassa auditoriossa Olos Polar Centerissä esitetään myös uusimpia ensi-iltaelokuvia.

248 MAJOITUSVAIHTOEHTOA

140 hotellihuonetta

• Hotellihuoneet kahdelle ja yhdelle. 
Hirsirakennuksessa sijaitsevissa 
hotellihuoneissa on yksi tai kaksi 
erillistä vuodetta. Samassa raken-
nuksessa on Hirsiravintola.

• Tasokkaat superiorhuoneet kah-
delle  hotellin vastaanottoraken-
nuksessa. Sauna, keittiö ja erilliset 
vuoteet sekä osassa huoneista 
vuodesohva. Näköala Pallas- tai 
Olostunturiin. Hotellissa on hissi.

• Luxury Suite. Korkeatasoiset sviitit 
rinteessä, näköala Pallas- tai Olos-
tunturiin. Huoneessa kaksi vuo-
detta sekä levitettävä vuodesoh-
va kahdelle. Varusteltu keittiö, 
poreamme ja sauna. Hotellissa  
on hissi.

69 lomahuoneistoa

• Huoneistot 31–54 m2. Ekologi-
sista materiaaleista rakennettu 
kaksikerroksinen huoneistohotelli 
Polar Kota –ravintolan ja rintei-
den välittömässä läheisyydessä. 
Minikeittiö astioineen, sauna. Kaksi 
vuodetta ja isommissa huoneistois-
sa yksi makuuhuone sekä alkovi, 
joissa molemmissa kaksi erillistä 

vuodetta. Osassa oma sisäänkäynti 
/ parveke. 

• Lamellihirsiset lomahuoneistot, 1–3 
makuuhuonetta, olohuone-keit-
tiö, takka  ja sauna. Kävelymatkan 
(100–400 m) päässä hotellilta. 
Makuuhuoneissa kaksi vuodetta ja 
televisio. Olohuoneessa lisävuo-
demahdollisuus kahdelle vuodesoh-
vasta. 

• Tasokkaat pyöröhirsiset 
lomahuoneistot, hotellista 100m 
päässä, 1-3 makuuhuonetta, 
tupakeittiö, takka ja sauna. 
Makuuhuoneissa vuoteet kahdelle 
ja televisio. Olohuoneessa 
lisävuodemahdollisuus joko 
vuodesohvasta tai vuodetuolista. 
Kahdessa huoneistossa parvi,  
jossa kaksi runkopatjavuodetta. 

LAPLAND HOTELS LUMI

39 majoitusvaihtoehtoa

HOTELLIN PALVELUT

Takka Ravintola, Polar Kota  
ja Hirsiravintola 450 hlöä

Kokoustilat 12–109 hlöä 
auditorio 600 hlöä

Lapland Hotels shop • Lounge Bar • 
Poreammeellinen tilaussaunaosasto • 
Kokous- ja kongressikeskus • Konsert-
tisali • Elokuvateatteri • Kuntosali & 
Squash-kenttä • Savuttomat huoneet • 
Hissi • Lemmikkihuoneita • Lomahuo-
neistossa liinavaatteet ja lähtösiivous • 
Langaton Internet

ALUEEN PALVELUT

• Hiihtokeskus Olos

• Lapland Safaris ohjelmapalvelut

• Hiihtokoulu Kellokhaat

• Ensilumen latu

ETÄISYYDET

Rinteisiin ja laduille pihasta

Lentokenttä Kittilä 45 min

Rautatieasema Kolari 1 h 30 min

YHTEYSTIEDOT

Oloshotellintie 25, 99300 Muonio

+358 (0)16 536 111

olos@laplandhotels.com


