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You're eligible for a Genius discount at Levin Kunkku B6! To save at this property, all you have to do is sign in or register. Located in Levi, close to Spa Water World, Levi, Levin Kunkku B6 provides accommodation with restaurant, ski equipment hire, ski-to-door access, a bar and water sports facilities. The air-conditioned accommodation is 2.8 km
from Peak Lapland Viewing Deck, and guests benefit from complimentary WiFi and private parking available on site. The apartment is equipped with 2 bedrooms, 1 bathroom, bed linen, towels, a flat-screen TV, a dining area, a fully equipped kitchen, and a patio with mountain views. The apartment offers a terrace. Hiking and skiing can be enjoyed
nearby, while a bicycle rental service and a ski pass sales point are also available on site. Popular points of interest near Levin Kunkku B6 include Kids Land, Mary's chapel, Levi and Market Square, Levi. The nearest airport is Kittilä Airport, 14 km from the accommodation. Levi on kävijämäärien perusteella Suomen suurin hiihtokeskus, jossa on
tarjolla hiihto- ja laskuaktiviteettien lisäksi runsaasti harrastusmahdollisuuksia ja kiinnostavia matkailupalveluita ympäri vuoden. Valloittavan kauniit tunturimaastot, hyväkuntoiset rinteet, erinomainen palvelutarjonta ja hyvät kulkuyhteydet tekevät Levistä yhden Suomen mielenkiintoisimmista matkailukohteista, jonne kannattaa ehdottomasti tulla
kauempaakin. Levin rinteet Levillä riittää laskettavaa niin aloitteleville laskijoille kuin kokeneillekin konkareille, sillä peräti 43 rinteen hiihtokeskuksesta löytyy vaihtoehtoja loivista rinteistä jyrkkiin mustiin rinteisiin. Levitunturin huippu sijaitsee 531 metrin korkeudessa, rinteiden suurin korkeusero on 325 metriä ja hiihtokeskuksen pisin rinne on
peräti 2,5 kilometrin pituinen. Vauhtia kaipaavien laskijoiden kannattaa suunnata Levin Koillisrinteille tai Levi Black -rinteeseen, jossa riittää haastetta maailman huippulaskijoillekin. Tehokkaan hissi- ja lumetusjärjestelmän ansiosta Levin rinteet säilyvät hyvässä kunnossa koko pitkän laskukauden ajan. Yhteensä Levillä on 28 hissiä, kaksi tuolihissiä,
kaksi gondolihissiä sekä kolme aloittelijoille tarkoitettua mattohissiä. Levi on hyvä kohde myös perhelomailijoille, sillä keskuksesta löytyy kymmenen lapsille suunnattua rinnettä, joihin perheen pienimmät pääsevät ilmaiseksi. Koska Levillä on runsaasti rinteitä eri puolilla tunturia, hissijonoja ehtii muodostumaan ainoastaan harvoin. Ympäri Leviä
kulkeva Skibussi tarjoaa kyydin rinteiden, Levi-keskuksen ja suurimpien majoitusalueiden välille. Levin latukartta ja rinnekartta Levin latukartasta näet 230 kilometriä pitkän latuverkoston reitit ja 28 kilometriä pitkät valaistut ladut. Latukartan avulla voit valita juuri sinulle sopivimman hiihtolenkin Levin upeissa maisemissa. Levin rinnekartta
puolestaan antaa tietoa Levin rinteistä, hisseistä sekä rinnealueen palveluista. Rinnekartan avulla suunnistat helposti eri puolilla tunturia ja osaat valita juuri sinun taitasollesi sopivat rinteet. Levin ravintolat Levin keskuksessa sijaitseva kävelykylä on kuin pienimuotoinen kaupunki, josta löytyy ostospaikkojen lisäksi monipuolisia matkailupalveluita
aina spa-kylpylästä keilahalliin. Matkailijoita palvelee myös suuri määrä ravintoloita, joissa on mahdollista maistella poronlihaa ja muita Lapin paikallisia herkkuja. Tunturin huipulla sijaitseva näköalaravintola Tuikku on kuuluisa henkeäsalpaavan kauniista maisemistaan. Myös Levin yöelämä on vilkasta, sillä kävelykylän pubit ja yökerhot tarjoavat
lomailijoille viihdettä laskupäivän päätteeksi. Unohtaa ei sovi myöskään Levin kuuluisaa after ski -tarjontaa, jota pidetään parhaana koko maassa. Ravintola Tuikku palvelee matkailijoita huimissa tunturimaisemissa. Levin tapahtumat Levillä järjestetään vuosittain lukuisia erilaisia tapahtumia, joista etenkin Alppihiihdon Maailmancupin osakilpailu
kerää paikalle runsaasti yleisöä eri puolilta maailmaa. Arvostettu pujottelukilpailu on vuosien saatossa saavuttanut suuren suosion niin urheilijoiden kuin yleisönkin keskuudessa. Levin talviset vetovoimatekijät – Lapin lumo, kaamosaika, pakkaset ja porot – ovat vakiinnuttaneet kilpailun osaksi kansainvälistä kilpailukalenteria. Maailmancupin
osakilpailun lisäksi Levillä järjestetään ympäri vuoden liikunnallisia tapahtumia, joissa kilpailijat pääsevät haastamaan itseään muun muassa pyöräilyn, golfin, polkujuoksun ja yhteisöllisten haastekisojen parissa. Urheiluun ja hyvinvointiin keskittyvien tapahtumien lisäksi Levillä järjestetään myös paljon keikkoja ja konsertteja, joissa on mahdollisuus
nähdä Suomen pop-taivaan tähtiä ympäri vuoden. Levin sää Levin hiihtokausi kestää yleensä lokakuulta aina toukokuulle saakka. Talviaikaan mukaan kannattaa varata runsaasti lämmintä vaatetta, sillä tammi-helmikuussa keskilämpötila laskee -14 asteeseen, eivätkä yli 30 pakkasetkaan ole täysin epätavallisia. Etenkin kevätkaudella Levillä on
loistavat olosuhteet hiihtoon ja lasketteluun, sillä maaliskuun keskilämpötila on enää -8,4 astetta ja huhti-toukokuussa voi jo lasketella auringon lämmittämillä rinteillä. Kesän kuumimpaan aikaan, heinäkuussa, Levin keskimääräinen lämpötila nousee 14,4 asteeseen, joten Levi on hyvä vaihtoehto myös kesälomakohteeksi. Levin kuukausittaiset
keskilämpötilat (lähde: National Climatic Data Center): Kuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lämpötila -14,0 -13,1 -8,4 -2,0 4,8 11,4 14,4 11,5 5,9 -0,5 -7,2 -11,6 Miten Leville pääsee? Pohjoisesta sijainnista huolimatta Levi on helposti saavutettavissa, sillä 17 kilometrin päässä sijaitsevalle Kittilän lentoasemalle ajaa autolla noin vartissa, eikä Kolarin
rautatieasemallekaan ole kuin 85 kilometriä. Henkilöautolla tai linja-autolla matkaa Rovaniemelle kertyy 170 kilometriä ja Ouluun 380 kilometriä. Levillä ollessa on hyvä mahdollisuus vierailla myös esimerkiksi 65 kilometrin päässä sijaitsevalla Ylläksellä ja 60 kilometrin päässä sijaitsevalla Pallaksella. Lue lisää: Levin majoitus ja vuokramökit Levin
aktiviteetit Suomen hiihtokeskukset SAMMUN-TUPA VUODESTA 1861  Tulehan tutustumaan yhteen Levin kulttuuririkkaimpaan kohteeseen, joka on tuttu monelle Levillä kävijälle jo useassa sukupolvessa. Sammuntupa on avoinna jälleen syyskuussa 2022. Tervetuloa! Sammuntuvalla ensimmäiset kahvit hiihtäjiä varten keitettiin vuonna 1982, kun
isäntäväki veti ensimmäisen kerran ladut tuvalle itse kelkalla. Sammuntupa onkin Levin vanhimpia latukahviloita ja ohjelmapalveluyrityksistä. Nykyään vielä 35 vuoden jälkeen Levin Sammun-Tupa palvelee hiihtäjien lisäksi kelkkailevia ja autolla kulkevia matkailijoita. Pihapiirissä sijaitsee latukahvila Sammun-Tupa, ruokailu- ja juhlatila Eemelin pirtti,
museo- ja ruokailutila Poropirtti sekä perinteinen sauna ja savusauna avantoineen. Levin Sammun-Tupa ja porotilapalvelut tarjoaa myös erilaisia aktiviteettejä kuten virkistyspäiviä ja poroajeluita ja -ohjelmia. Lisäksi porotilamme on oiva paikka häille, syntymäpäiville sekä muille kekkereille isommallekin porukalle, perheille sekä yrityksille. Nyt
sinullakin on mahdollisuus tuntea entisaikojen tunnelma ja kulkea hetki poron kyydissä kauniissa Lapin luonnossa. Lue lisää Tilallamme sinulla on mahdollisuus tutustua ammattilaisten kouluttamiin tai vasta koulutuksessa oleviin Lapin komeisiin sarvipäihin yhdessä poromiehen kanssa. Lue lisää Saunamme sijaitsevat rauhallisella paikalla kauniin
Ounasjoen törmällä, josta on upea näkymä Valkkovaaran kauniiseen maisemaan. Tule kokemaan tunnelmallinen ja rauhallinen hetki vailla kiireitä. Lue lisää Pihapiirimme vanhat rakennukset ovat rakennettu 1800–1900-luvuilla, mutta joiden luoman ilmapiirin voi yhä aistia. Lue lisää Järjestämme pihapiirissämme kaikenlaisia juhlatilaisuuksia sekä
yksityisille ryhmille että yrityksille, aina syntymäpäivistä ja häistä yritysten virkistyspäiviin. Lue lisää Keskipitkä, valaistu hiihtolenkki Levikeskus - rakka-alue. Luisteluhiihto, Perinteinen Reitti kulkee Levikeskuksesta suositulle mökkialueelle rakkaan. Reitin varrella ei ole tulentekomahdollisuuksia, eikä kahviloita. Latu lähtee Hullu Poro Areenan
alapuolelta puisen latuportin alta (lähtöpaikka B) ja lähtee ensimmäisestä risteyksestä (nro. 96) vasemmalle. Kulkusuunta reitillä on vastapäivään. Isoporon risteyksessä (nro 92.) jatketaan vasemmalle. Latua jatketaan sen jälkeen suoraan muiden risteysten ohi kohti Levikeskustaa. Risteyksestä nro.93 voi jatkaa matkaa kohti pohjoista, suuntaan
Luvattumaa, Tonttula, Köngäs. Tarkistathan ajankohtaisen latujen huoltotilanteen sähköisestä latukarttapalvelusta. Stefania Dassie Näytä korkeusprofiili Reitillä kaksi tien alitusta! Huomioi muut hiihtäjät ladulla ja hiljennä vauhtia alikulkuihin. Valorakan lenkin lähellä rakkavaarantiellä kaksi suksibussipysäkkiä (nro.4 ja nro.5), sekä Levin
ympärystiellä pysäkkki nro 15. Lisätietoa suksibussista täältä. Lähin yleinen pysäköintialue Levin eturinteen alapuolella. Talvisin pysäköintialue on hyvin ruuhkainen. Näytä kartalla Hiihtovälineet (klassinen tai luistelu), sauvat, monot, kevyt reppu (noin 5-10 litraa) ja taukotakki tarvittaessa, kelinmukaiset talvivaatteet, pipo / panta, käsineet, välipaloja
ja juotavaa tarvittaessa, ensiapuvälineet, matkapuhelin, kartta.
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