
 

Levin keskustassa sijaitsevia Alppitalohuoneistoja on varattavissa Levin Matkailun kautta, 
varaukset suoraan yhteyshenkilö Anne Välitalolta, puh. 040 7143064, anne.valitalo@levi.fi  
 
Tässä esimerkkejä - voit kysyä Annelta myös muita vaihtoehtoja:  
 
Levin Sirius, kalustetut terassit, erikokoisia huoneistoja:  
Alue: Levikeskus, päärinteen läheisyydessä, osoite Tähtitie 2, 99130 Sirkka 
Alppityylinen talo, rakennettu 9/2018 
 

 
 
Levin Sirius 6 ja 9, hinta: 460 eur / 3 vrk / huoneisto sisältäen lähtösiivouksen 
Liinavaatteet, pyyhkeet toimitettuina +20 eur / setti, pedattuina +25 eur / sänky 
 
Henkilömäärä: 2+2 
Pinta-ala: 36m² (huoneisto talon 2. kerroksessa, yhdessä tasossa)                
Makuuhuoneet: 1 mh 
Vuodepaikat: makuuhuoneessa parisänky (leveys 160 cm, tarvittaessa voidaan laittaa erilleen), 
vuodesohva 2:lle olohuoneessa.  
Wc:t: 1 (pesutilan yhteydessä)  
Sauna: 4 hengen sähkösauna, Harvia kiuas upotettu lauteisiin, 1 sadesuihku pesutilassa 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(32rlf4pg3fmekeom3ndh1qok))/levi/ProductDetails.aspx?d=ALES
IR6&p=LHA1&l=fi 
 
Levin Sirius 7 ja 8 sekä Levin Sirius 2 ja 4 hinta: 603 / 3 vrk / huoneisto sisältäen lähtösiivouksen 
Liinavaatteet, pyyhkeet toimitettuina +20 eur / setti, pedattuina +25 eur / sänky 
 
Henkilömäärä: 4+2 
Pinta-ala: 50 m2 (huoneisto talon 2. kerroksessa, yhdessä tasossa)              
Makuuhuoneet: 2 makuuhuonetta, joista toinen ikkunaton 
Vuodepaikat: toisessa makuuhuoneessa 2 erillistä sänkyä ja toisessa parisänky (leveys 160cm), 
vuodesohva 2:lle olohuoneessa.  
Wc:t: 1 (pesuhuoneessa) 
Sauna: 4 hengen sähkösauna, Harvia kiuas upotettu lauteisiin, 1 sadesuihku pesutilassa 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(03o500hbwsdjboj42bcva245))/levi/ProductDetails.aspx?d=ALESI
R7&p=LHA1&l=fi 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(wfuvxogcxktmae3srkz0l5pl))/levi/ProductDetails.aspx?d=ALESIR
2&p=LHA1&l=fi 
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Levin Sirius 1 & 5, hinta: 810 eur / 3 vrk / huoneisto sisältäen lähtösiivouksen 
Liinavaatteet, pyyhkeet toimitettuina +20 eur / setti, pedattuina +25 eur / sänky 
 
Henkilömäärä: 6+2 
Pinta-ala: 72 m2 (1. kerros ja kellarikerros yhteensä)            
Makuuhuoneet: 2 makuuhuonetta, joista toinen 1. kerroksessa ja toinen kellarikerroksessa 
(ikkunaton) 
Vuodepaikat: 1. kerroksen makuuhuoneessa parisänky (leveys 160 cm, tarvittaessa voidaan laittaa 
erilleen), kellarikerroksen makuuhuoneessa 2 erillistä sänkyä, kellarikerroksen oleskelutilassa 
parisänky (leveys 160 cm, tarvittaessa voidaan laittaa erilleen) 
Vuodesohva 2:lle olohuoneessa ja 2:lle alakerran oleskelutilassa.  
Wc:t: 2 (toinen pesuhuoneessa) 
Sauna:  4 hengen sähkösauna, Harvia kiuas upotettu lauteisiin, 2 sadesuihkua pesutilassa 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(ibqjmem0grjw3zspet3udogi))/levi/ProductDetails.aspx?d=ALESI
R1&p=LHA1&l=fi 
 
Levin Sirius 11, hinta: 1164 eur / 3 vrk / huoneisto sisältäen lähtösiivouksen 
Liinavaatteet, pyyhkeet toimitettuina +20 eur / setti, pedattuina +25 eur / sänky 
 
Henkilömäärä: 10 
Pinta-ala: 105 m2 (sisäänkäynti talon 2. kerroksesta, josta portaat yläkerran 
huoneistoon)                        
Makuuhuoneet/ muut nukkumapaikat: 4 makuuhuonetta yläkerrassa ja parvi 
Vuodepaikat: kahdessa makuuhuoneessa parisänky (leveys 160 cm, tarvittaessa voidaan laittaa 
erilleen), kahdessa makuuhuoneessa kaksi erillistä sänkyä ja parvella parisänky (leveys 160 cm). 
Wc:t: 2 (toinen pesuhuoneessa) 
Sauna:  6 hengen sähkösauna, Harvia kiuas upotettu lauteisiin, 2 sadesuihkua pesutilassa, pesutilasta 
käynti terassille 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(skpv5rwaapnpo0cglc4hzwu4))/levi/ProductDetails.aspx?d=ALESI
11&p=LHA1&l=fi 
 
 

Tarjolla on myös esimerkiksi: 
 
Otava 4, 5, 6 ja 10, hinta: 390 eur / 3 vrk / huoneisto / 30.1 – 2.2.2019 sisältäen sisältäen 
lähtösiivouksen, liinavaatteet, pyyhkeet pedattuina sekä 2 hissilippua, 5 huoneistoa vapaana 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(mn4o1wikb3ee0muew4jmcbph))/levi/ProductDetails.aspx?d=M
LEOT4&p=M5&l=fi 
 
Pikkukarhu 2 & 3, hinta: 390 eur / 3 vrk / huoneisto /30.1 – 2.2.2019 sisältäen sisältäen 
lähtösiivouksen, liinavaatteet, pyyhkeet pedattuina sekä 2 hissilippua, 2 huoneistoa vapaana 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(y5oq2whl3akkfxdpuvqetr1u))/levi/ProductDetails.aspx?d=MLEP
K2&p=M4&l=fi 
 
Isokarhu 1, 2 ja 3, hinta: 990 eur / 3 vrk / huoneisto / 30.1 – 2.2.2019 sisältäen lähtösiivouksen, 
liinavaatteet, pyyhkeet sekä 2 hissilippua, 3 huoneistoa vapaana 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(0u3rdnw4fp5b20dra0zobshq))/levi/ProductDetails.aspx?d=MLEI
K1&p=M8&l=fi 
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Karhunvartija 10 & 11, hinta: 585 eur / 3 vrk / huoneisto / 30.1 – 2.2.2019 sisältäen 
lähtösiivouksen, liinavaatteet, pyyhkeet sekä 2 hissilippua, 3 huoneistoa vapaana 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(0a4snmni24sovekv3n5lkhin))/levi/ProductDetails.aspx?d=MLEK
V10&p=M6&l=fi 
 
Levinkolmio C7, hinta: 628 eur / 3 vrk sisältäen lähtösiivouksen, liinavaatteet, pyyhkeet 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(hzo112scettuzizry3zty0zs))/levi/ProductDetails.aspx?d=ATLKC7&
p=LKA3&l=fi 
 
Levinkolmio C6, hinta: 995 eur / 3 vrk sisältäen lähtösiivouksen, liinavaatteet, pyyhkeet 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(l0vxgfth0tlf5ej2pzs4yxq2))/levi/ProductDetails.aspx?d=ATLKC6&
p=LKC6&l=fi 
 
Levinkolmio A2, hinta: 715 eur / 3 vrk sisältäen lähtösiivouksen, liinavaatteet, pyyhkeet 
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(luw4jch3g3j35nxg4w0ebizu))/levi/ProductDetails.aspx?d=ATLEK
A2&p=LKA2&l=fi 
 

 
 

http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(0a4snmni24sovekv3n5lkhin))/levi/ProductDetails.aspx?d=MLEKV10&p=M6&l=fi
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(0a4snmni24sovekv3n5lkhin))/levi/ProductDetails.aspx?d=MLEKV10&p=M6&l=fi
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(hzo112scettuzizry3zty0zs))/levi/ProductDetails.aspx?d=ATLKC7&p=LKA3&l=fi
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(hzo112scettuzizry3zty0zs))/levi/ProductDetails.aspx?d=ATLKC7&p=LKA3&l=fi
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(l0vxgfth0tlf5ej2pzs4yxq2))/levi/ProductDetails.aspx?d=ATLKC6&p=LKC6&l=fi
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(l0vxgfth0tlf5ej2pzs4yxq2))/levi/ProductDetails.aspx?d=ATLKC6&p=LKC6&l=fi
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(luw4jch3g3j35nxg4w0ebizu))/levi/ProductDetails.aspx?d=ATLEKA2&p=LKA2&l=fi
http://varaamo.levi.fi/shops/acc/(S(luw4jch3g3j35nxg4w0ebizu))/levi/ProductDetails.aspx?d=ATLEKA2&p=LKA2&l=fi

