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Tervetuloa Ellivuoreen!

Tarjoamme majoitusta hotellihuoneissa, lomahuo-
neistoissa  sekä -mökeissä. Voit majoittua myös 
leirintäalueella. 
Vapaa-ajanalueella on monimuotoiset liikunta- ja 
harrastusmahdollisuudet. Kaunis luonto ja upea 
vesistö antavat puitteet monille aktiviteeteille ja 
rauhoittumiselle. Alueemme sopii liikunnasta ja luon-
nosta pitäville kävijöille.
Hotel Ellivuoren huonemäärä on 56 huonetta. Huoneet 
ovat kahden hengen huoneita. 

Osa majoituksesta voidaan toteuttaa mökeissä, jois-
sa voi majoittua 4-10 henkilön ryhmiä. Kaikki vuokra-
huoneistot sijaitsevat hotellikiinteistössä ja niihin on 
kulku sisäkautta.
Majoituskohteiden läheisyyteen pääsee autolla, 
eikä välimatkat ole pitkiä. Majoituspalvelut sijaitse-
vat pääasiassa 500 metrin sisällä vastaanotosta ja 
ravintolasta. Alue kehittyy voimakkaasti ja majoituska-
pasiteetti tulee lähivuosina kasvamaan useilla sadoilla 
vuodepaikoilla..
.

Ellivuori Resort sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Kokemäenjoen vesistön rannalla. Tarjoamme 
majoitus- ja ravintolapalveluja keskeisellä sijainnilla. Ellivuoreen on Tampereelta ajomatkaa reilu 30 
minuuttia, Porista alle tunti, Turusta sekä Jyväskylästä vain alle kaksi tuntia. Pääset Ellivuoreen teiltä 
numero 41 ja 59.

Ellivuori Resort Mökit ja huoneistot

Ravintola

Saunat ja kokoustilat

Aktiviteetit

Tarjoamme tasokkaan lounaan joka päivä. Arkisin lounasta tarjotaan kello 11.30-14. Arkilounas sisältää 
keiton ja lämpimän ruoan lisäksi salaattipöydän, leipävalikoiman ja kahvin tai teen. Viikonloppulounas 
tarjotaan lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12-16. Viikonloppulounaalla lämmin ruoka tarjoillaan pöytiin. 
Alkuruoka, keitto ja jälkiruoka tarjoillaan buffetista. Ravintolamme Á la Carte - ja muut menut on nähtävis-
sä verkkosivuillamme www.ellivuoriresort.fi/ravintola. Meiltä saat myös  pizzat, burgerit ja pastat! Tervetuloa 
ruokaelämysten pariin!

ELLIVUORI RESORT  Ellivuorentie 131  +358 (0)3 51 921      www.ellivuoriresort.fi
     38130 Sastamala  sales@ellivuori.fi 

Tarjoamme useita erilaisia vuokrasaunoja sekä kokoustiloja. Rantasavusauna, puulämmitteiset saunat, 
sekä kokoustilojen saunatilat palvelevat erikokoisia ryhmiä alkaen pienistä ryhmistä aina useiden kym-
menien saunojien il lanviettoihin. Tarjoamme tiloihin ravintolapalveluja.

Lähiseudun mahtavat patikointi- ja ulkoilualueet mahdollistavat luontoelämykset. Lähin luonnonsuojelualue 
sijaitsee meistä reilun kilometrin kävelymatkan päässä Pirunvuorella. Puhdas luonto mahdollistaa sienestämisen 
ja marjastamisen. Kokemäenjoen vesistö on kalaisaa ja kaunista seutua. Hotellin satamalaituriin voi rantautua 
helposti. Voit myös vuokrata meiltä kanootteja ja SUP-lautoja. Välinevuokraamostamme voi vuokrata myös muita 
välineitä peleihin kuten ratagolfiin, joka sijaitsee kiipeilypuiston alueella. Talvisin laskettelijoita palvelee Ski Center
Ellivuori. Näistä ja muita aktiviteeteista löydät lisätiedot verkkosivustoltamme.

Mökki kilpailun voittajalle!
Arvotaan
1000€
lahjakortti
kaikkien
maaliin 
ajaneiden
kesken.

Häijää

Levorannan Autoliike Oy



Mouhijärvi

Sastamala

Kansallinen

Historic

Volvo Cup

WRC

WRC2 R5

Huolto/
Ellivuori

Lähtö/Maali
Ellivuori

SS 4/8

SS 2/5

SS 6

SS 3/7

Aikataulu
Perjantai 14.07.2017

08.00-18.00 Ennakkotutustuminen

17.00-22.00 Testierikoiskoe

Lauantai 15.07.2017

09.01 Lähtö Ellivuori

SS 1

Perinteinen testirallien järjestäjä PR-Racing on tekemässä tulevan kesän rallista sekä 
hienoa kilpailua että kunnon tapahtumaa. Autoglym Rallin reitti keräsi kiitosta jo 
viime kesänä, mutta nyt reittitiimi on tehnyt töitä sen eteen, että kilpailu soveltuisi 
entistäkin paremmin testaustarkoituksiin.

Ralli ajetaan keskellä Suomen kesää eli 14.-15. heinäkuuta. Rallin keskuspaikkana 
toimii Sastamalan Ellivuori, jossa sijaitsee kilpailun lähtö, keskitetty huolto ja 
maaliintulo.

Reitti sisältää kahdeksan erikoiskoetta, eli neljä EK:ta ajetaan kahteen kertaan. 
Erikoiskokeiden yhteispituus on noin 110 EK-kilometriä. Kisassa on useita kilpa-
luokkia aina WRC-autoista historic-kalustoon. Mahdollista on myös ajaa vain 
puolet reitistä, eli neljä ensimmäistä EK:ta.

Valtaosa reitistä on nopeaa ja vaativaa soratietä, mutta reitillä on myös 25 kilometriä 
teknistä yksityistietä. Järjestäjä tarjoaa mahdollisuuden testi-EK:n ajamiseen perjan-
tain nuotitusjakson päätteeksi.

Lisätietoja:
Jarno Saari
tiedottaja
Autoglym Ralli
0400 959 565
jarno.saari@kolumbus.fi
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