
Hyvin varusteltuja, monen kokoisia, talviasu� avia mökkejä.  Toimivia ja 
edullisia majoitusratkaisuja isommalla tai pienemmällä porukalla mat-
kustaville. Perheille,  pariskunnille, työporukoille, metsästäjä-, urheilija-,  
yms. ryhmille. Pienimmät majoitus� lat 1-2 henkilölle -  suurimmissa � laa 
lähes kymmenelle.

Mökkien hinnat 2 hengen 
mukaan, lisäpaikat 25/30 €/vrk. 

Liinavaa� eet ja pyyhkeet 
25 €/se�  . Useamman mökin 
vuokraus ja viikkoa pidemmät 
vuokrausajat - KYSY TARJOUS!

MAJAVANPATO 4-6:lle 90 m²
Tupa, makuuhuone, kei�  ö, WC/suihku. 
Sähkövalaistus ja -lämmitys, takka, 
sähköliesi ja -jääkaappi, mikroaaltouuni, 
TV, as� at, vuodevaa� eet, rantasauna. 
Rantaan 20 m. 
Hinta: 145 €/vrk, 870 €/viikko
Juhannus ja heinäkuu 165 €/vrk, 
990 €/viikko. Siivous 100 €. 

TERVAPIRTTI 4-5:lle 80 m²
Tupakei�  ö, mh, sauna, pesuhuone ja 
WC. Sähkövalaistus ja -lämmitys, kivi-
uuni, sähköliesi, jääkaappi, as� at, TV, 
mikro, vuodevaa� eet. Rantaan 20 m.
Hinta: 125 € /vrk, 750 €/viikko
Juhannus ja heinäkuu 145 €/vrk, 
870 €/viikko. Siivous 80 €.    

HAVUKKA-AHO 4:lle (-> 9) 45/85 m²
Tupa, mh (+ 3 mh), kei�  ö, suihku, WC, 
kiviuuni, sähkölämmitys, liesi, jääkaappi, 
mikroaaltouuni, TV, as� at, vuodevaat-
teet, pihasauna. Rantaan 200 m.  
Hinta: 125 €/vrk, 750 €/viikko  
Juhannus ja heinäkuu 145 €/vrk, 
870 €/viikko. Siivous 100 €.

KARPALO 1-2:lle
Puulämmi� einen sauna, pukuhuone, 
kuis� , tupa + kei�  ösyvennös (liesi, jää-
kaappi, mikro, kahvin- ja vedenkei� n),  
sähkölämmitys, TV ja biokäymälä. Ran-
taan 200 m. Hinta: 75 €/vrk, 450 €/viikko 
Juhannus ja heinäkuu 90 €/vrk, 
540 €/viikko. Siivous 50 €.

PUOLUKKA 2:lle (+ 1 lisävuode)
20 m²:n tupa piharakennuksessa, säh-
kövalaistus-, ja lämmitys, sähköliesi ja 
jääkaappi, mikroaaltouuni, tv, vuo-
devaa� eet, wc ja suihku. Rantaan 100 
m. Hinta: 85 €/vrk, 510 €/viikko
Juhannus ja heinäkuu 100 € /vrk, 
600 € /viikko. Siivous 50 €

Auvo ja Seija Kärnä,  Mäntyrannan� e 41, 88900 KUHMO | Puh. 044 594 2757 
Email: info@tulijarventuvat.fi  | www.tulijarventuvat.fi 

Sijain� : 10 km Kuhmosta etelään, kanta� e nro 75:n varressa 
(huom. vain 10 min. kaupungista). Ympäristö: Tulijärven kaunis, rauhallinen ja 
puhdas luonto. Monipuoliset retkeily-, marjastus-, erästys- ym. ulkoilumahdollisuudet 
(laajalle ulo� uva latuverkosto), Kuhmon musiikki- ja urheilutapahtumat!




