Junioriurheilun tukena
Lomarenkaalta löydät unelmalomakohteesi helposti ja luotettavasti
Huoleton loma luksushuvilassa lähellä
hiihtokeskuksen palveluita, rauhaisa kelomökki järven rannalla vai erämaamökki
ilman mukavuuksia keskellä villiä luontoa?
Jonkun unelmia lomakohteesta nuo kaikki,
mutta miten löytää itselleen juuri oikeanlai-

nen lomakohde? Millainen on sinun unelmakohteesi, ja mitä haluat tietää siitä etukäteen?
If Peruutusturvavakuutus sisältyy hintaan
Jos haluat olla varma, mihin lomallasi päädyt, Suomen vanhin ja tunnetuin vuokramökkien ja loma-asuntojen välittäjä,
Lomarengas, tarjoaa luotettavan vaihtoehdon selkeine mökkiesittelyineen. Tarjolla on lähes 4000 kohdetta eri puolilla
Suomea, joten valinnanvaraa riittää, ja niin niihin tutustuminen kuin varauskin hoituu helposti joko verkossa tai puhelimella.
Kun etsii sopivaa lomakohdetta, kannattaa hyödyntää sivuilta lomarengas.fi löytyvää mökkihakua, jolloin voi etsiä mök-

kiä erilaisten ominaisuuksien perusteella, esimerkkinä etäisyys lähimpään hiihtokeskukseen. Koronan myötä olemme
saaneet huomata, kuinka inhottava tunne epävarmuus on, joten miksi ottaa tietoisesti turhia riskejä loman onnistumisesta? Jokaiseen Lomarenkaan mökkivaraukseen sisältyy myös If Peruutusturvavakuutus, josta löytyy lisätietoa Lomarenkaan kotisivuilta.
Jokaiselle löytyy sopiva kohde, tsekkaa myös äkkilähdöt!
Kun kurvaat autosi Lomarenkaalta vuokratun mökin pihaan, voit luottaa, että perillä odottaa juuri sellainen kohde, mikä
mielikuviisi on etukäteen rakentunut. Niinpä loman suunnittelun voi aloittaa jo kotona turvallisin mielin. Lomarenkaan
sivuilta saa etukäteen selkeän kuvan kohteista, jotka kaikki on laatutarkastettu ja luokiteltu, joten negatiiviset yllätykset
myös lomakohteen kunnon ja varustelun suhteen voidaan välttää.
Keväällä suosituimpia mökkikohteita ovat luonnollisesti hiihtokeskukset, ja Lomarengas tarjoaa majoitusta yhteensä 22

hiihtokeskuksessa ympäri Suomen. Levillä Lomarengas tarjoaa satoja eri vaihtoehtoja lomailla. Tarjolla on ski in, ski
out -tyyppisiä luksushuviloita rinteiden tuntumassa, rauhallisia mökkejä hiihtoladun varrella sekä erähenkisille sopivia
luonnonläheisiä kohteita.
Jos olet vielä kevään aikana suunnittelemassa mökkilomaa, kannattaa tutustua myös äkkilähtökohteisiin, jotka löytyvät
Lomarenkaan sivuilta, ja jotka voit varata 1 - 8 päivää ennen loman alkua. Levi Ski Clubin jäsenet käyttävät kisamatkoilla ja leireillä paljon majoituspalveluita, ja Lomarengas on ollut meille aina luotettava yhteistyökumppani. Kiitos mukavista mökkimuistoista, uusia kohti mennään!
- Lomarenkaan valikoimissa olevat mökit ja huvilat soveltuvat hyvin myös urheiluseurojen tarpeisiin. Meillä on hiihtokeskuksissa ja niiden läheisyydessä paljon erilaisia vaihtoehtoja. Vuokramökki on usein hotellia toimivampi majoitusmuoto ryhmille, sanoo Lomarenkaan markkinointipäällikkö Pekka Huttunen.
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