
Levin keskustassa sijaitsevat Alppitalohuoneistot on varattavissa Levin Matkailun kautta, 
varaukset suoraan yhteyshenkilö Anne Välitalolta: 

Anne Välitalo, puh. 040 7143064, anne.valitalo@levi.fi  
 
Karhunvartija 10 ja 11, hinta: 450 eur / 2 vrk / huoneisto sisältäen lähtösiivouksen, 
liinavaatteet, pyyhkeet sekä 2 hissilippua 
 
(70m2) laadukkaasti sisustettu kuuden hengen huoneisto Karhunvartija alppitalon toisessa 
kerroksessa. 
 
- Alakerta (44m2): eteinen, keittiö, kaksi makuuhuonetta ja wc.  
- Yläkerta (26,5m2): takkahuone, makuuhuone sekä kylpyhuone-, wc- ja saunatilat.  
- Taulu-tv, stereot/dvd, kuivauskaappi 
- Huoneistossa on neljä parveketta, joihin käynnit kahdesta makuuhuoneesta, keittiöstä ja 
saunatiloista.  
- Huoneistosta ja saunan vilvoitteluparvekkeelta on näkymät rinteeseen. 
- Tässä huoneistossa ei saa polttaa sisällä. 
- Huoneistoon ei saa tuoda lemmikkieläimiä. 
kuvia Karhunvartija 10: 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(h0nbf13juxmhp5pr3txywjg4))/levi/ProductDetails.aspxd
=MLEKV10&p=M6&l=fi 
kuvia Karhunvartija 11: 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(fcxpakuwwyzt45zftexo4rzb))/levi/ProductDetails.aspx?d
=MLEKV11&p=M6&l=fi 
 
Karhunvartija 5 ja 6, hinta: 350 eur / 2 vrk / huoneisto sisältäen lähtösiivouksen, 
liinavaatteet, pyyhkeet sekä 2 hissilippua 
 
on tyylikkäästi sisustettu huoneisto, jossa on vuodepaikat neljälle henkilölle.  
Huoneisto on kahdessa kerroksessa. 
 
- Yläkerta (30,5m2): eteinen, tilava keittiö, jossa mahtuu ruokailemaan suurempikin seurue,  
  kahden hengen makuuhuone ja wc. 
- Alakerta (33,5 m2): tilava takkahuone, kaksi vuodetta, kylpyhuone-, wc- ja saunatilat.  
- Alakerrasta on toinen uloskäynti kellaritiloihin, jossa sijaitsevat kuntosali ja 
suksienhuoltotilat. 
- Taulu-tv, stereot/dvd, kuivauskaappi 
- Huoneistossa on pergola, johon on käynti keittiöstä. 
- Tässä huoneistossa ei saa polttaa sisällä. 
- Tähän huoneistoon voi erikseen sovittaessa tuoda lemmikkieläimiä. 
kuvia Karhunvartija 5: 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(sfvsl3xxxylrwkfmakpwpz34))/levi/ProductDetails.aspx?d
=MLEKV5&p=M4&l=fi 
kuvia Karhunvartija 6: 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(xgv54k5soce3v4dkcquqjnva))/levi/ProductDetails.aspx?
d=MLEKV6&p=M4&l=fi 
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Otava 2, 3, 4, 5, 6 ja 12, hinta: 300 eur / 2 vrk / huoneisto sisältäen lähtösiivouksen, 
liinavaatteet, pyyhkeet sekä 2 hissilippua 
 
Tämä 36,5 neliön huoneisto on max. neljälle henkilölle. 
 
- Yläkerta: eteinen, tupakeittiö, jossa takka ja vuodesohva 2:lle sekä wc, 
   parveke ja hyvät rinnenäkymät. 
- Alakerta: makuuhuone 2:lle, wc/kylpyhuone ja sauna. 
-Taulu-tv, stereot/dvd, kuivauskaappi 
- Huoneistossa ei saa polttaa sisällä. 
- Huoneistoon ei saa tuoda lemmikkieläimiä. 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(jomsfo24v3q002luehixfbdo))/levi/ProductDetails.aspx?
d=MLEOT3&p=M5&l=fi 
 
Pikkukarhu 3 ja 4, hinta: 300 eur / 2 vrk / huoneisto sisältäen lähtösiivouksen, 
liinavaatteet, pyyhkeet sekä 2 hissilippua 
 
Pikkukarhun huoneiston 3 sisäänkäynti on alppitalon ensimmäisen kerroksen käytävässä. 
Huoneistossa on yksi kahden hengen makuuhuone sekä kahden hengen vuodesohva. 
 
- Yläkerta 28m²: eteinen, tupakeittiö, makuuhuone ja wc. 
- Alakerta 20m²: takkahuone, wc/pesuhuone ja saunatilat. 
- Taulu-tv, stereot/dvd, kuivauskaappi 
- Huoneistossa on pergola, johon on käynti tupakeittiöstä. 
- Tässä huoneistossa ei saa polttaa sisällä. 
- Huoneistoon ei saa tuoda lemmikkieläimiä. 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(qo1fzgspgts0fvvmqxnvj3eq))/levi/ProductDetails.aspx?d
=MLEPK3&p=M4&l=fi 
 
Pikkukarhu 6, 7 ja 8, hinta: 300 eur / 2 vrk / huoneisto sisältäen lähtösiivouksen, 
liinavaatteet, pyyhkeet sekä 2 hissilippua 
 
Pikkukarhun huoneiston 6 sisäänkäynti on alppitalon toisessa kerroksessa. 
Huoneistossa on yksi kahden hengen makuuhuone sekä kahden hengen makuualkovi.  
 
- Alakerta 29,5m²: eteinen, tupakeittiö, makuualkovi, wc, parveke, johon käynti 
tupakeittiöstä 
- Yläkerta 24,5m²: makuuhuone,josta käynti toiselle parvekkeelle, wc/pesuhuone ja 
saunatilat 
- Taulu-tv, stereot/dvd, kuivauskaappi 
- Tässä huoneistossa ei saa polttaa sisällä. 
- Huoneistoon ei saa tuoda lemmikkieläimiä. 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(phtux4vhohmiddcvgsfb4qfl))/levi/ProductDetails.aspx?
d=MLEPK6&p=M4&l=fi  
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