LOMA-ASUNNOT
Esko Myyryn lomamökit Kontiolahti
Voimme tarjota teille kaksi erinomaista ja erityyppistä loma-asuntoa. Lomanne luonteen ja omien tarpeidenne
mukaan voitte valita joko viiden tähden huvilan tai erähenkisen perinteisen lomamökin. Tervetuloa!

Pielishovi 
Tämä vuonna 2004 valmistunut erittäin tasokas viiden
tähden loma-asunto sijaitsee Pielisen vesistön
Kangasveden rannalla. Ranta on hyvä ja etelä /
länsisuuntainen. Pielishovin kokonaispinta-ala kuistit
mukaan lukien on n. 150 m2.
Alakerrassa on avara ja tilava takkatupa, sauna, kaksi
makuuhuonetta, pesuhuone, kaksi wc:tä, pukuhuone,
eteinen ja varastotila. Yläkerrassa on laaja parvi.
Lämmityksestä huolehtii Tulikiven takka-leivinuuni.
Kaikissa tiloissa on myöskin lattialämmitys. Koneellinen
ilmastointi ja keskuspölynimuri varmistavat raikkaan
ilman. Kohde on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkkoon,
joten vesi on erinomaista.
Rentoutua voi kotiteatterin seurassa, siihen kuuluvat
mm. taulutelevisio ja digiboxi; DVD-soitin sekä CD-soitin ovat myös käytettävissänne.
Huvilaa ympäröi
kahdelta suunnalta iso 44 m2 katettu kuisti. Kuistilla on 12 hengen pöytäryhmä ja tehokas nestekaasulla toimiva
viiden polttimen Focus-parilagrilli. Rantaan on matkaa 32 metriä ja siellä on 36 m 2 avoterassi, laaja laituri ja
hirsirakenteinen kota. Päijän-soutuvene ja polkuvene odottavat vain soutajiansa. Vuokrattavia polkupyöriä on viisi
kappaletta. Piha-alue on nurmikkoinen ja laatoitetut pihapolut helppokulkuisia. Talvella Kontiolahden
ampumahiihtokeskuksen ladut ovat käytössänne ja lokakuusta alkaen siellä on avoinna jäähilelatu. Perinteisille
hiihtoladuille pääsee huvilan pihasta ja moottori-kelkkareitit kulkevat lähellä. Lähistöllä on myöskin ratsastustalleja
ja Karelia Golf -kentälle on matkaa vain 11 km.
Pielishovi soveltuu vaativaan käyttöön, esimerkiksi yrityksille.
Sijainti: Suoniementie 16. Matkaa Joensuusta on 20 km ja Kolille noin 50 km.

Esko Myyry
Suoniementie 16
80850 Paihola

Puhelin (013) 894 425
GSM 0500 674 532

www.myyry.com
esko@myyry.com

LOMA-ASUNNOT
Esko Myyryn lomamökit Kontiolahti
Hariranta
Verraton luontokohde luonnonkauniilla erämaaalueella. Perinteinen lomamökki on Harijärven
rannassa Kontiolahdessa. Kolin kansallispuiston
luontopolkujen läheisyydessä. Tälle erämaa-järvelle
voit tulla autolla mökin pihaan asti.
Mökin pinta-ala on yhteensä n.50 m2. Mökillä on
sähköt. Keittiössä nykyaikainen varustetaso;
keraaminen liesi, mikroaaltouuni, jenkkikaappi,
kahvinkeitin ja astianpesukone. Astiat kuudelle
henkiölle. Saunassa puilla lämpiävä kiuas ja
suihku.Käymälä on ekologinen kuorikekäymälä ja
puuvajasta löytyvät puut niin takkaan kuin saunaankin.
Etelä/länsisuuntaiseen rantaan on matkaa vain15 metriä. Rantaan laiturin luokse johtaa laatoitettu polku.
Piha-alue on nurmikkoinen. Käytettävissänne on laatoitetulla alueella grilli, pöytä ja puutarhakeinu.
Soutamaan pääsee Päijän-veneellä. Harirannassa on myös erillinen rantasauna ja hirsirakenteinen
grillikota. Kolille on matkaa 12 km ja Joensuuhun 50 km.
Kuten Pielishovi, on Harirantakin allergiaystävällinen, niiden sisätiloissa ei sallita tupakointia eikä lemmikkieläimiä.
Kartassa mainitut etäisyydet ovat etäisyyksiä Pielishoviiin.
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