10 LASI-IGLUA JA MAJATALO RANUALLA

Arctic Guesthouse & Igloos on majoitusalalla toimiva yritys
Ranualla. Meillä voit majoittua kymmenessä vapaasti
liikuteltavassa ja kelluvassa lasi-iglussa, sekä jo 1940luvulta asti palvelleessa majatalossa.

AURORAHUT - TÄYSIN UUDENLAINEN,
YMPÄRIVUOTINEN IGLUELÄMYS
Ranuanjärven rannalta löytyvän yrityksemme iglumajoitus
koostuu kymmenesta lasi-igluveneestä, jotka kulkevat
nimellä AuroraHut. Normaaleista lasi-igluista poiketen,
AuroraHutit ovat vapaasti liikuteltavissa paikasta toiseen
ympärivuotisesti.
Kesäaikaan iglut liikkuvat helposti paikasta toiseen omien
sähkömoottoreidensa voimalla ja talvella igluja voidaan
siirtää paikasta toiseen esimerkiksi telamönkijää tai
moottorikelkkaa käyttäen.
Vapaan liikuteltavuutensa ansiosta igluvieraamme voivat
nauttia Lapin luonnosta ja sen ilmiöistä täysin uudella
tavalla, ympärivuotisesti. AuroraHut on lisäksi
ihanteellinen kumppani seikkailullisempaan
lomanviettoon: iglun omalta terassilta voit uida tai
kalastaa oman ruokasi ja talvella napata jalkaasi
lumikengät ympäristön tutkimiseen tai pilkkiä suoraan
iglun lämpimistä sisätiloista käsin.
Kaikkien igluvarauksiemme hinnat sisältävät buffetaamiaisen majatalomme ravintolassa, sekä vapaan
käyttöoikeuden majatalon järvenrantasaunaan.

GASTHAUS RANUA - PERINTEIKÄS MAJATALO
1940-LUVULTA LÄHTIEN
Gasthaus Ranua -majatalo on palvellut asiakkaitaan monissa eri
rooleissa jo 1940-luvulta lähtien.
Majatalomme on varustettu 18 eri kokoisella huoneella, jotka
sijaitsevat kahdessa eri päärakennuksessa. Kolmen ja neljän hengen
huoneet, sekä kahden makuuhuoneen huoneisto sijaitsevat
vanhemmassa päärakennuksessa ja yhden ja kahden hengen
huoneet majatalon uudemmassa päärakennuksessa.
Yhden ja kahden hengen huoneissa, sekä kahden makuuhuoneen
huoneistossa on omat suihku- ja WC-tilat ja kolmen ja neljän hengen
huoneissa jaetut peseytymis- ja vessatilat, jotka sijaitsevat samassa
kerroksessa huoneiden kanssa.
Kaikki majatalohuoneemme ovat perinteikkäitä ja maalaistyylisiä,
jollaisia et löydä suurten ketjujen hotelleista. Huoneet on kuitenkin
varustettu myös moderneilla mukavuuksilla, kuten jääkaapilla,
mikroaaltouunilla, televisiolla, sekä vedenkeittimillä.
Kaikki majatalon huonevaraukset sisältävät buffet-aamiaisen
majatalon ravintolassa, sekä käyttöoikeuden majatalon
sähkösaunaan. Pyyhkeet ja vuodevaatteet tulevat myös talon
toimesta.

RAVINTOLA AUKI JOKA PÄIVÄ
Arctic Guesthouse & Igloosin ravintola palvelee sekä
meillä majoittuvia että ohikulkijoita joka päivä,
ympärivuotisesti. Kaikkiin varaushintoihin sisältyvä
aamiainen tarjoillaan aamuisin kello 8 - 10 välillä.
Aamiaisen lisäksi voit nauttia ravintolassamme makeita ja
suolaisia pikkupurtavia, kylmiä ja lämpimiä juomia, sekä
tottakai myös ruokaa. Päivittäinen lounas- ja
päivällistarjoilu starttaa kello 11 ja päättyy ilta yhdeksältä.
Ruokalistaltamme löytyy vaihtoehtoja moneen eri
lähtöön. Olitpa sitten kala- tai liharuokien ystävä,
kasvissyöjä tai vegaani, niin meiltä löytyy sinulle aina
maukas ja järkihintainen ruokavaihtoehto.
Kaikki ruokamme on valmistettu tuoreista ja kotimaisista
raaka-aineista. Paikallista väriä listalla edustaa
ranualainen Keskitalon Ylämaankarja.

AKTIVITEETTEJA YMPÄRIVUOTISESTI
Majoituspalveluidemme lisäksi tarjoamme vieraillemme
mahdollisuuden myös aktiivisempaan lomanviettoon.
Aktiviteettilistaltamme löytyy sekä ohjattuja ja itsenäisiä
aktiviteetteja, joita pystymme tarjoamaan sekä omasta
että paikallisten yhteistyökumppanien toimesta.
Aktiviteettien avulla voit vapaasti räätälöidä lomastasi niin
aktiivisen kuin haluat. Vuokraamme lisäksi jonkin verran
välineitä ja myymme Ranuan Eläinpuiston pääsylippuja.
Aktiviteetteihin voit tutustua tarkemmin alta löytyvästä
osoitteesta:
https://arcticguesthouseandigloos.com/fi/aktiviteetit
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