
Voit nauttia lomastasi Eriklinnassa hyvällä
omallatunnolla luontoa ja luonnonvaroja
säästäen, mutta tinkimättä kuitenkaan
yhtään luksuksesta. Ekologisiin ratkaisuihin
kuuluvat mm. ensiluokkaiset rakennusma-
teriaalit ja maalämpö.

Helppo ja ylellinen loma Eriklinnassa

Eriklinna odottaa aina vieraitaan yksilöllis-
ten toiveiden mukaan valmisteltuna ja
sängyt valmiiksi Eriklinnan omilla liinavaat-
teilla pedattuna. Vuokraan sisältyvät aina
liinavaatteet, pyyhkeet, pesuaineet, paperi-
tarvikkeet, polttopuut ja loppusiivous.

Tervetuloa Eriklinnaan!

Ainutlaatuinen Eriklinna

Eriklinna kutsuu sinut nauttimaan Lapin
luonnosta ja reilusta ripauksesta luksusta
arjen keskellä! Eriklinna on ylellinen ja hyvin
varusteltu hirsihuvila, joka sijaitsee luonnon
keskellä Nilivaarassa, Äkäslompolossa.

Läheltä löytyvät palvelut kuten laskettelu ja
erilaiset ulkoilumahdollisuudet täydentävät
unohtumatonta lomakokemusta Lapissa.
Eriklinnaan mahtuu jopa 12 henkilöä. Tila-
vassa (yli 370 m2) Eriklinnassa sinua odot-
taa 6 makuuhuonetta, 5 kylpyhuonetta ja
erilliset sauna- ja kylpytilat. Eriklinnassa on
myös nopea, maksuton wifi vakaan valokui-
tuyhteyden kautta.

All Ice Lapland Oy
Email: myynti@allice.fi
Tel: (fin / eng) +358-500-824839
Info and booking calendar: www.eriklinna.fi

YLLÄS

Tilaa viihtyä

Hemmottelua

Palvelut lähellä



Toimiva ja ekologinen huvila

Olemme suunnitelleet ja varustaneet Erik-
linnan mukavaa ja sujuvaa vierailua varten
- ylellisyyttä ja eleganssia unohtamatta.

Pääkerros

Eriklinnan pääkerroksessa sijaitsevat
tärkeimmät oleskelutilat, sauna, keittiö,
kaksi makuuhuonetta ja työhuone. Tilava
olohuone luo viihtyisän tilan viihdelait-
teineen, mukavine nojatuoleineen ja
sohvineen sekä ihastuttavine takkoineen.
Olohuoneesta ja viereisestä ruokailutilasta
pääset katetulle terassille, josta on näky-
mät järvelle ja kohti kylää. Lisäksi raken-
nuksen kahdella sivulla on tilavat katetut
terassit, jotka johtavat pihalle ja pohjaker-
rokseen. Saunassa laadukas Iki-kiuas antaa
sinulle unohtumattoman saunaelämyksen!

Toinen kerros

Toisessa kerroksessa on kolme
makuuhuonetta (yksi omalla kylpyhuoneel-
la), viihtyisä oleskelutila ja pieni keittiö.
Jokaisessa kerroksessa on viihdelaitteet,
tarvittavat astiat, astianpesukone, jääkaap-
pi, kahvinkeitin ja vedenkeitin.
Makuuhuoneissa on joko 120 cm tai 80 cm
leveät vuoteet. Vuoteet voidaan myös
yhdistää parivuoteiksi.

Pohjakerros ja kylpylä

Pohjakerroksessa on pienoiskylpylä, ole-
skelutila ja baari sekä erillinen huone (hiih-
to-)välineiden huoltoa varten, tekninen tila
ja kodinhoitohuone. Eriklinnan alakerran
pienoiskylpylä tarjoaa hemmottelumah-
dollisuuksia ja rentouttavaa spa-tunnel-
maa. Kylpylätiloista löydät mm. höyrysuih-
kun.
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