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e Hotelli OnnenTåhti

Kyläkaupan Hotelli OnnenTähti sijaitsee samassa 

kullanhohtoisessa linnassa Ruokapuodin kanssa. 

Hotelli OnnenTähden vastaanotto palvelee 

Ruokapuodin Kauppakadulla ja huoneet sekä 

kokoustilat sijaitsevat toisessa ja kolmannessa 

kerroksessa. Sisäänkäynti hotelliin on vastaanoton 

aukioloaikoina hotellin omasta ovesta ja Tavara

puodin aukioloaikoina hotelliin pääsee myös 

Kauppa kadun kautta. 

Hotelli OnnenTähdessä on 43 tyylikästä huonetta, 

joissa on erityisesti niihin suunnitellut huonekalut ja 

kristallikruunut. Osassa huoneista on parveke, 

silkkitapetit ja huonekohtaisesti kudotut villamatot 

sekä lisävuodemahdollisuus. Osaan huoneista voi 

majoittua myös lemmikin kanssa. 

Onnentie 7, 63610TUURI 
Tiedustelut ja varaukset puh. 010 770 7001 
onnentahti@tuuri.fi, www.tuuri.fi 

� Hotelli-Ravintola 
W Alavus66 

V iihtyisä perhehotelli Alavuden keskustassa. 

Hotellin 18 yksilöllistä huonetta tarjoaa majoitus

tilaa yhteensä 42 hengelle. Osa huoneista on 

mitoitettu kolmelle henkilölle ja osa kahdelle 

hengelle. Mahdollisuus lainata vesiliikunta
välineitä ja nauttia läheisestä Alavudenjärvestä 
soudellen tai meloen. Rannalla lasi kota ja talvella 
järvellä on hiihto- ja luistelureitit. 
Avara ja valoisa ravintolasali tarjoaa mukavat 

puitteet myös erilaisille juhlille tai kokouksille. 

Hotellin ravintola tarjoaa päivittäin lounaspöydän 

sekä ala carte -ruokailuja. 

Järviluomantie 4, 63300 ALAVUS 
Tiedustelut ja varaukset puh. 044 928 2102 
info@hotellialavus66.fi, www.hotellialavus66.fi 

� Tilamatkailu 
W Nummela 

Alavuden Rantatöysässä kauniilla paikalla, järvi

maisemassa edullista yöpymistä ympäri vuoden. 

Rantatöysäntie 448, 63410 RANTATÖVSÄ 
Puh. 040 811 4581, 06 5141 202 

� 

Karavaanarialue 
Onnela 

Kyläkaupan Karavaanarialue Onnelan alueella on 

313 ympärivuotista sähköpaikkaa. Onnela on 

kuuluisa ystävällisestä palvelusta sekä siisteydestä. 

Karavaanarialueen palvelutarjontaan kuuluvat: wc

ja suihkutilat, vaunujen jätevesihuolto, vesipiste, 

saunat (talvikaudella vain tilaussauna), uimaranta, 

grillikatokset, lasten leikkipaikka, koirien ulkoilu

tusalue ja jätepisteet. Alueelle toimii myös Nes'Carte 

Cafe-Deli shop, josta saa tuoreita leivonnaisia, 

aamupala-aineksia, kahvia, teetä, virvoitusjuomia 

jne. Talvikautena sisäänkirjautuminen tapahtuu 

Hotelli Onnen Tähden vastaanotossa. 

Onnelantie 45, 63610 TUURI 
puh. 010 770 7277 
onnela@tuuri.fi,www.tuuri.fi 

fJ) Tuurin Junamajoitus

V ietä yö höyryjunan vaunussa. Vanhoissa vaunuissa 

kuusi hyttiä, joissa kaksi kerrossänkyä kussakin, max 

4 henk. hyttiä kohden. Yhteiskäytössä ruokailutila, 

jossa on minikeittiö ja kaksi kylpyhuonetta. 

Perhesviitti kahdella vuoteella (2 henk.) sekä 

kerrossängyllä. T ilava 4 henkilön yksityishytti omalla 

WC ja suihkutilalla. Grillausmahdollisuus, oma 

parkki-paikka. Matkaa kauppa keskukseen n. 500 m. 

Asemakuja 1, 63610Tuuri 
puh. 040 544 0240, +358 405 440 240 
info@tuuristation.fi www.tuuristation.fi 

e Jouttilammen Huvila
Noin 15 km Tuurin kauppakylästä. Idyllinen 

majoitusvaihtoehto lammen rannalla. Tilat 4 (7) 

hengelle. Lähellä palveluita, mutta luonnon

rauhassa. Lähellä ei ole muita mökkejä. Sähkö

lämmitys, varaava takka. Erillinen sauna ja grilli

katos, grilli, polttopuut ja vene. Luttiaitassa lisä

majoitustilaa 2-12 hengelle. 

Jouttilammentie 42, 63680 Hakojärvi 
puh. 040 562 2123 
www.hakojarvi.com/jouttila.html 

Tuuri Resorts 
Lomakylä 

Lomakylä Tuurissa tarjoaa majoitusta rauhallisella 

alueella. Vain n. 5 km Tuurin kyläkaupasta. Tasokkaat 

mökit ja huoneistot ovat varattavissa ympäri vuoden 

ja vuodepaikkoja on yhteensä yli 60. Lomakylästä 

löytyy erikokoisia mökkejä ja isoimmassa mökissä 

tilaa jopa yhdeksälle henkilölle. Osaan mökeistä myös 

lemmikit ovat tervetulleita. Lisäksi kokous- ja 

juhlatilojen vuokraus mahdollista. Alueella on 

leirintäalue, ravintola-kahvila terasseineen,

tavallisten saunojen lisäksi savuaromisauna, suihku,

uimaranta, kotieläintila, kävelypolkuja, hiihtoladut ja

paljon muuta!

Riihontie 321, 63610 Tuuri 
puh. 040 66 333 71 
posti@tuuriresorts.fi,www.tuuriresorts.fi 

� Sepänniemen 
W Lomakylä 

Ponnenjärven rannalla 12 hyvätasoista mökkiä, 20 

sähköistettyä asuntovaunupaikkaa, telttapaikkoja, 

uimaranta, 3 saunaa ja palju sekä grillikatos 

ja laavu. Huoltorakennuksessa on wc:t, suihkut, 

pyykkitila, pesukone sekä keitto- ja tiskauskatos. 

Pihapiirissä mm. leikkikenttä ja Töysän kotiseutu-

museo. Kysy myös ohjelmapalveluista. Huom. 

talvella avoinna tilauksesta. Alueella on esiinty-

mislava, jossa kesäisin mm. musiikkiesityksiä. 

Lomakylässä vietetään yhdessä pääsiäistä, juhannus

ta, huvilakauden päättäjäisiä jne. 

Niemenkyläntie 250, 63600 TÖVSÄ 
puh. 0400 900 173 
lissu@sepanniemi.fi,www.sepanniemi.fi 

e Lomatupa

Hyvien tieyhteyksien päässä oleva hirsinen, 

talviasuttava mökki. Tuurin kauppakylään n. 10 min. 

Ajomatka. Mökissä hyvä varustetaso, mm. sisä-wc ja 

sauna. 

Alaniementie 53, 63600 Töysä 
puh. 044 555 9394, 044 557 0082 
lomatupa@gmail.com 
www.lomatupa.com 
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