
Keuruun naapurikuntia ja kohteita 
Multia (Kalevantuli kynttiläpaja) ........................................ 19 km / 15 min
Petäjävesi (Unesco maailmaperintökohde Vanha kirkko) 25 km / 20 min
Mänttä-Vilppula (Serlachius museot) ................................30 km / 25 min
Ähtäri (Pandat Ähtäri Zoo) ................................................60 km / 50 min

Etäisyyksiä Keuruulta
Helsinki-Vantaan lentokenttä - Keuruu ......................260km / 3 h 15 min
Lappeenrannan lentokenttä - Keuruu .................................280km / 3,5 h
Tampere, Pirkkalan lentokenttä - Keuruu ....................... 125 km / 90 min
Jyväskylä, Tikkakosken lentokenttä - Keuruu ..................80 km / 60 min
Jyväskylä - Keuruu............................................................55 km / 45 min

Keuruun kaupungin matkailuneuvonta
p. 040 572 5640 • info@keuruu.fi • www.visitkeuruu.fi
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Viihtyisät 
majoituskohteet

Keuruulla!



Apartment Nonna
Ihana, upeasti kalustettu kotihotelli 
1-6 hengelle. Lämminhenkisessä, 
kodin omaisessa asunnossa on täysin 
varustettu keittiö ja sauna, tilaa n. 80². Studiotyyppisessä 
huoneistossa on ilmastointi, patio ja oleskelualue. Keittiössä 
astianpesukone ja mikro. Itsepalvelu, mutta mahdollisuus 
elintarvikkeiden kuljetukseen ja catering palveluun tilauksesta. 
Ilmainen pysäköinti. Lähistöllä voi harrastaa esim. hiihtoa, 
pyöräilyä ja kalastusta. Asunto sijaitsee n. 2 km Keuruun 
keskustasta. 
Apartment Nonna 
Annuli Merkku 
annuli.merkku@gmail.com 
+358 (0)40 5464 213 
www.facebook.com/apartmentnonna

Hotelli Keurusselkä 
Kauniin järviluonnon lomassa sijaitsevasta 
täyden palvelun hotellista löydät 
viihtyisät hotellihuoneet järvinäköaloin, 
maisemaravintolan herkut, kylpylän poreet ja saunat, 
kuntosalin ja ulkoiluaktiviteetteja eri vuodenaikoina, 
siipirataslaivaristeilyjä sekä naapurissa sijaitsevan 

liikuntapuiston ulkoilureitit ja hyvin hoidetut ladut. Hotellille on 
noin 15min. ajomatka Keuruun keskustasta. 
Hotelli Keurusselkä 
Keurusseläntie 134, 42700 Keuruu 
+358 (0)14 75100 
myynti@hotellikeurusselka.fi 
www.hotellikeurusselka.fi 
www.facebook.com/keurusselka

Hotelli Viikinhovi
Hotelli Viikinhovin, entisen varuskunta ja 
upseerikerhon, upea juhlasali sekä muut tilat 
ja luonnonläheinen ympäristö Keurusselkä 
-järven rannalla keskellä kauneinta 
Suomea tarjoavat hotellimajoituksen 
lisäksi mahdollisuuden vapaa-ajan 
viettoon, perhejuhliin ja luontoretkille, 
moottorikelkkasafareille ja metsästysretkille ympäri vuoden.
Kaikista päähotellin viihtyisästi sisustetuissa hotellihuoneissa 
on järvinäköala, oma kylpyhuone, tv, työpiste. Erilisissä 
studiohuoneissa on minikeittiö, tv, työpiste wc sekä 
kylpymahdollisuus päähotellilla. Kaikissa huoneissa on 
koneellinen ilmastointi. Hotellilta on n.10 min matka Keuruun 
palveluihin. 

Hotelli Viikinhovi 
Unio Sarlinintie 2, 42700 Keuruu 
+358 (0)50 301 8228

Kinkamon Pirtti
Tarjoamme ympärivuoden majoitusta 
oman metsän puista tehdyissä jykevissä ja 
tasokkaissa 2 ja 6 hengen hirsihuviloissa, 
jotka sijaitsevat järven rannalla. Rakennuksessa on 
nykyaikaisen varustellun keittiön lisäksi leivinuuni, puuliesi, 
takka, puulämmitteinen sauna, suihku ja wc. 
Huvilalta pääset talvisin suoraan murtomaahiihtoladuille 
tai luistelemaan järven jäälle. Piha-alueelta pääsee 
pulkkamäkeen, 2,5 km mittaiselle luontopolulle ja pilkkimään. 
Kesäkaudella voit soudella, kalastaa ja uida Poskijärven 
rannalla. Lähimaasto tarjoaa hyvät marjastus- ja sienimaastot, 
joihin voit tutustua vaikka talon emännän kanssa. Huvilat 
sijaitsevat n. 10 min ajomatkan päässä Keuruun keskustan 
palveluista. 
Kinkamon Pirtti 
Mervi ja Hannu Lahtinen 
Kinkamontie 80, 42700 Keuruu 
hannu.lahtinen@kinkamonpirtti.fi 
+358 (0)40 595 8260 
www.kinkamonpirtti.fi

Mustikkakallio
Mustikkakallio on upea 132 m² loma-asunto 
8-9 hengelle perinteisessä maalaismiljöössä. 
Huvila sijaitsee huikealla paikalla järven 
rannalla, metsän suojassa, korkealla kallion 
päällä. Huvilassa on 3 makuuhuonetta, 2 
wc:tä, 2 suihkua ja sähkölämmitteinen sauna. Kaksi takkaa, 
josta toinen on katetulla ulkoterassilla. Huvilaan kuuluu myös 
erillinen rantasauna, jossa on puilla lämmitettävä kiuas. Auton 
lämmityspistoke.
Lähimaastot tarjoavat loistavat puitteet ulkoiluun ja 
rentoutumiseen eri vuodenaikoina. Kesäkaudella voi soudella, 
kalastaa ja uida Ruokosjärvessä, pelata frisbeegolfia ja 
mölkkyä ja heittää tikkaa. Talvella voi pilkkiä ja potkukelkkailla. 
Keuruun keskustan palveluihin n. 15 min matka.
Luksushuvila Mustikkakallio 
Ruokosentie 74, 42700 Keuruu  
+358 (0)40 727 3368, +358 (0)40 060 3305  
www.luksushuvila.fi 
info@luksushuvila.fi 
www.luksushuvila.fi 
www.facebook.com/mustikkakallio
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