Mannisen matkassa!!
Reipasta lomailua
HIIHTOLOMALLA
LEVILLÄ 27.2.-4.3.2022
Tervetuloa Mannisen matkassa hiihtolomalle Leville!
Levin rinteet tarjoavat sopivia haasteita kaikille laskijoille
ja hiihtäjille. Levillä on 43 rinnettä ja noin 230 km
hiihtolatuja. Upeiden tunturimaisemien ihailu kuuluu
asiaan, mutta samalla voi käydä tutustumassa
Levitunturin eri palveluihin. Hiihtäjille mieluisia
taukopaikkoja löytyy mm. Sammontuvalta ja
Luvatustamaasta.
Levi on onnistunut markkinoinnillaan luomaan
keskuksesta kansainvälisen paikan. Tasokas
majoittuminen, erinomaiset palvelut ja lyhyet
kulkuyhteydet ovat avaintekijät lomanviettopaikassa.
Vaikka Levi on jo kuin kaupunki, voi siellä edelleen nähdä
aitoja poromiehiä ja kokea sitä kuuluisaa Lapin
vetovoimaa.
Ajomatka Leville kestää koko päivän. Matkalla pidetään taukoja sopivin väliajoin, jotta matka ei käy
rasittavaksi. Paluumatkalle pe 4.3.2022 lähdemme aamulla klo 09.00.
Hotelli Hullu Porossa asut viihtyisästi Levin sydämessä palvelujen, kävelyreittien, rinteiden, latujen ja
kelkkareittien tuntumassa. Hotellissa on 157 erikokoista, kotoisaa huonetta. Osassa huoneista pääset
nauttimaan tunturimaisemasta parvekkeelta, osassa lämmittämään löylyt huoneen omassa
saunassa. Majoittuessasi Hotelli Hullu Porossa huonehintaan sisältyy aina helppokäyttöinen WiFiyhteys. Langaton yhteys on käytössäsi kaikkialla hotellissa: hotellihuoneissa, aulassa, kokoustiloissa
sekä Ravintola Taivaassa. Yhteiset saunatilat sijaitsevat samassa rakennuksessa ja ovat avoinna
päivittäin.
Hotellin vastaanoton yhteydessä on tallelokeroita. Suksien säilyttäminen ja huoltaminen onnistuvat
hotellin suksihuoltotilassa. Hotellissa on buffetravintola Taivas, ravintola Ämmilä ja aulabaari Reindeer
Lounge&Bar. Rock Cafe Vanha Hulluporo ja Kammi sijaitsevat pihapiirissä. Hotellista on matkaa
hiihtoladuille ja hisseille noin puolikilometriä.
Reitti ja aikataulu sunnuntaina 27.2.2022
klo 03.25 Ruovesi, Mannisen tallit, Joensuuntie 5
klo 03.45 Kuru, Kähmäntien tienhaaran pysäkki
klo 04.50 Tampere, Vuolteenkatu, linja-autoaseman
puoleinen pysäkki nro 0121
klo 05.35 Orivesi, linja-autoasema
klo 06.20 Mänttä, linja-autoasema
klo 06.50 Keuruu, ABC piha
klo 07.40 Jyväskylä, Matkakeskus
klo 10.20 Pihtipudas, Shell piha
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Hissilippu-hinnasto 2022
12 - 64 vuotiaat
Lippu
Hinta
Kertalippu
7,50
3 tuntia
39,50
1 päivä
47,00
2 päivää
88,50
3 päivää
125,00
4 päivää
157,00
KeyCard
7,00
Gondoli meno-paluu 10,00

Alle 12 ja yli 64 vuotiaat sekä eläkeläiset
Lippu
Hinta
Kertalippu
5,00
3 tuntia
23,50
1 päivä
29,00
2 päivää
57,00
3 päivää
77,00
4 päivää
96,50
KeyCard
7,00
Gondoli meno-paluu
6,50

SKI BUSSI:
* aluelippu hissilipun yhteydessä
3 €/ päivä
* ennakkolippu, ei edellytä hissilippua
4 €/ päivä
* kertalippu Ski Bussista
4 €/ kerta
Alle 6 v. kulkee ilmaiseksi vanhempien seurassa

Hotelli Levitunturin
ELÄMYSKYLPYLÄ avoinna klo 12-20 joka päivä
• 22 €/aikuinen
• 12 €/ 4-14v lapsi
• alle 4v ilmaiseksi aikuisen seurassa
Huom. Kaikenlaisten shortsien käyttö uimaasuna kielletty! Asiakkailla tulee olla
uimahousut tai uimapuku/bikinit yllään.

Eturinteiden Lastenmaan
Eturinteiden kupeessa on telmivien tenavien ikioma alue. Perinteiset sompahissit
laskettelun aloittelijoille, maksuton viikko-ohjelma (varmistuu myöhemmin), stigoja ja
pulkkia hauskanpitoon sekä lämmin kota. Lastenmaasta löydät myös Tenavatokkasisähoitopaikan pikkuisille.

Huomioithan, että koronapassia voidaan kysyä ravintoloissa, suksivuokraamossa ja muissa
palveluissa kaikilta yli 16-vuotiailta. Pidäthän koronapassin ja henkilöllisyystodistuksen mukana
koko ajan. Koronarajoitukset saattavat vaikuttaa palveluiden aukioloaikoihin ja saatavuuteen.

Hyvää matkaa!
Matkaehdot: Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä Bussi-Manninen Oy:n erityisehtoja. Matkan
perumisesta on ilmoitettava viipymättä Bussi-Mannisen toimistolle.

