Jaloruka, Ruka
110,00 m² • Kelohuvila
Asuinalue:

KUUSAMO

Vapautuminen:

Sopimuksen mukaan.

Niko Kallioinen LVV
niko.kallioinen@vuokrapori.fi
044 306 0364
ASUNTOVUOKRAUS

Santeri Kivinen
santeri.kivinen@vuokrapori.fi
044 7671 020
ASUNTOVUOKRAUS

LUKSUSTASON KELOHUVILA VUOKRATTAVANA RUKALTA!
Tervetuloa todelliseen luksus kelohuvilaan Rukalle! Jaloruka on ehdottomasti yksi Rukan alueen komeimmista
kelohuviloista.
Rukan erinomaiset ja lumivarmat laskettelurinteet sijaitsevat pienen ajomatkan etäisyydellä. Hiihtoladut ja
kelkkareitit lähtevät aivan huvilan vierestä ja järvikin on vain kivenheiton päässä. Jalorukalla voi nauttia
henkeäsalpaavista maisemista ja neljästä vuodenajasta sellaisina kuin niiden pitääkin olla. Rantaan on pitkospuut
ja sieltä löytyy tulentekopaikka sekä huvilan vuokraan sisältyvät vene ja kanootti. Kalastaminen järvellä on sallittua
ostamalla siihen tarvittavan luvan. Jaloruka on vuonna 2008 valmistunut luksushuvila, jossa on kahdessa
kerroksessa lämmintä pinta-alaa yhteensä 110m2.

Emilia Andelin
info@vuokrapori.fi
02 637 6101
ASUNTOVUOKRAUS

Huvilassa on olohuone, tupakeittiö, parvi ja 4 makuuhuonetta, joissa kahdessa on parivuode ja kahdessa muussa
120cm leveä vuode.
Lisäksi huvilassa on loistava sauna ja osittain lasitettu terassi. Jalorukalla vieraillessasi autoasi suojaa autokatos.
Ajo-ohje: Aja Kuusamosta 5-tietä pohjoiseen 16,4 km ja käänny oikealle Rukajärventielle. Aja 8,52 km ja käänny
oikealle Vuosselintielle. Aja 2 km ja jatka oikealle Vuosselintietä 3 km. Käänny oikealle Koukkuniementielle, aja n.
400m ja käänny seuraavasta risteyksestä oikealle koukkulahdentielle. Aja tien päähän ja varaamanne kohde
sijaitsee oikealla osoitteessa Koukkulahdentie 16. TERVETULOA!
Etäisyyksiä: järvelle 0,5 km talviurheilukeskukseen 4,5 km hiihtohissille 4,5 km valaistulle ladulle 3 km
maastohiihtoladulle 0,26 km kelkkareitille 1,2 km uimarannalle 0,5 km bussipysäkille 4,5 km Kuusamoon 24 km
lentoasemalle 27 km ruokailupaikalle 4,5 km kauppaan 7,5 km ravintolaan 4,5 km

Peter Kouvo LVV, KiLAT
peter.kouvo@vuokrapori.fi
040 059 3071
TOIMITILA- JA ASUNTOVUOKRAUS /
TOIMITILAMYYNTI / TIIMIESIMIES

Jaloruka hinnasto: Aika 3 vrk 5 vrk 7 vrk 14.02. – 19.04.2020 1800 € 2500 € 2700 € 20.04. – 19.12.2020 1200 €
1500 € 1800 € 20.12. – 10.01.2020 3200 €
OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

Toimisto
info@vuokrapori.fi
02 637 6101

Voit tehdä asuntohakemuksen myös kotisivuillamme: vuokrapori.fi/asuntohakemus

