Ainutlaatuinen

SIJOITUSMAHDOLLISUUS

LAPISSA

Lomahotelli
TUNTURIN JUURELLA

Etsitkö sijoituskohdetta kansainvälisestä
matkailukeskuksesta – revontulten,
tuntureiden ja porojen mailta?

Saariselälle pääsee sujuvasti lentäen, linja-autolla ja omalla
autolla. Lähin kansainvälistä liikennettä palveleva lentokenttä
on 28 kilometrin päässä Ivalossa. Jäämerelle sekä Norjaan
ja Venäjälle on vain muutaman tunnin ajomatka. Matkaa
Napapiiriltä Rovaniemeltä on noin 260 kilometriä.

Suunnitelmien toteutuessa Lappiin olisi valmistumassa
vuonna 2017 Hotelli Kaunispää, joka sijaitsee Saariselän
matkailukeskuksessa Inarissa. Saariselkä on kansainvälinen
ympärivuotinen matkailukeskus, jonka asiakkaista noin
puolet on ulkomaalaisia.

KORKEATASOINEN
HOTELLI KAUNISPÄÄ

Hotelli Kaunispää on tasokas lomahotelli, jonka asiakkaista
yli puolet on ulkomaalaisia. Vieraat tulevat hotelliin pääosin
lomalle, rentoutumaan ja viettämään vapaa-aikaa.

Hotelli Kaunispää tulisi sijaitsemaan Saariselän matkailukeskuksessa Kaunispää-tunturin juurella. Hotellista pääsee
helposti suoraan hiihtoladuille ja laskettelurinteeseen sekä
kesäaikana ulkoilureiteille. Kaikki alueen palvelut ovat lyhyen
kävelymatkan päässä.

ARKTISUUTTA KESKEISELLÄ PAIKALLA

Inari–Saariselän tavoitteena on kehittyä maailman johtavaksi
ja monipuolisimmaksi kulttuurimatkailun ja arktisen luontomatkailun ympärivuotiseksi kohteeksi. Sen vahvuus on
ainutlaatuinen luonto, joka tarjoaa kansallispuistoja, järvialueita, jokia ja tuntureita sekä poikkeuksellisen monipuoliset
mahdollisuudet ulkoaktiviteetteihin. Revontulimatkailijoille
on tarjolla jopa 200 revontuliyötä vuodessa. Kesäisin voi
puolestaan nauttia keskiyön auringosta. Ainutlaatuinen
saamelaiskulttuuri, kullankaivuperinne ja porotalous ovat
alueella myös vahvasti läsnä.
s a a r i s e l k a .f i

|

Hotellin toimintakonseptissa korostuvat lappilaisuus, luonto
ja alueen saamelaiskulttuuri.

HOTELLI KAUNISPÄÄ ON:

)) Tasollisesti ns. upscale-hotelli
)) 150 huonetta, joista katolla 20 lasista iglu-sviittiä (30 m2),
20 superior-huonetta rinteeseen päin (31 m2, ulkoseinä
lasia) ja 110 standardihuonetta (28 m2)
)) Lasikatteinen ravintola, 200 tuolia (ylin kerros)
)) Lobby bar, jossa 60 tuolia (ulkoseinät lasia), terassilla 30
tuolia
)) Kahteen osaan jaettava kokoustila, 20 + 20 tuolia
)) Kaksi saunaa ja kaksi poreallasta (8–12 hlöä)
)) Neljä hoitohuonetta hyvinvointipalveluille
)) Matkamuistomyymälä
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Hankkeesta on tehty toteutettavuusselvitys.
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Arvioitu avautumisajankohta on vuosi 2017.
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Sairaalantie 3 B, 99800 Ivalo
Janne Seurujärvi, p. +358 50 512 2518
janne.seurujarvi@inari.fi
www.nordicainari.fi
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SITOUTUVA PÄÄOMA:
Arvio Hotelli Kaunispään kerrosalaksi on 7380 m2
(noin 49 m2/huone)

INVESTOINTIARVIOT OVAT:
Tontti ja varainsiirtovero
Liittymät (vesi, viemäri, sähkö, kaukolämpö)
Kalusto ja laitteet
- € 17 000/huone (2013; infl. 2 %)
Rakentaminen
- € 2 500/br. m2 (2013; infl. 2 %)
Avaamista edeltävät menot
Yhteensä
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Vuosi 2013

Vuosi 2017

€ 1 560 000
€ 334 000

€ 1 560 000
€ 334 000

€ 2 550 000

€ 2 760 000

€ 18 750 000
€ 400 000

€ 20 300 000
€ 400 000

€ 23 594 000

€ 25 354 000
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