19-25.9.2022 Ruskamatka pohjoiseen Lappiin ja päivä myös Norjan
puolella
MA 19.9. klo 3:00 Lähdemme Turusta matkalle pohjoiseen katsomaan upeaa
ruskaa,poroja, tuntureita, vesiputousta ,venematkaa ym…
Menomatkan ajamme suoraan Inariin asti.
Menomatkalla aamiainen kuuluu hintaan.
Päivän aikana käymme lounaalla, lounas lisämaksusta.
Taukoja pidämme päivän aikana ja pieniä happihyppelyitä myös.
Illalla olemme Inarissa Kulta Hovi hotellissa, majoittuminen ja päivällinen.
TI 20.9.
Aamiaisen jälkeen lähdemme Lemmenjoelle. Jokiveneretki Ravadas-putoukselle.
Matkaamme jokiveneellä upeaa ja tunnelmallista Lemmenjokea noin 17km syvälle
kansallispuiston erämaahan. Matkalla näet jokikanjonista kohoavat upeat
tunturijonot. Perillä tutustumme kauniisiin valkoisena kuohuviin Ravadasputouksiin
ja kuulemme niiden pauhua. Ravadaksella nautimme tervaksentuoksuisilla tulilla
herkullista porokeittoa,jonka päälle nokipannukahvit kakkujen kera.
Retken päätteeksi tutustumme poronhoitoon. Retken päätteeksi näemme
maailmankuulun huovuttajan Kaija Palttoon työssään. Näemme miten villan
kuiduista muovautuu huovuttajan käsissä ympäröivän luonnon kiehtovia kuvia,
esittely kestää noin 1-tunnin. Jokiveneretki kestää noin 5 tuntia.
Palaamme takaisin hotellille. Päivällinen.
KE 21.9.
7:00 Aikainen aamiainen. Lähdemme retkelle Pohjois- Norjaan.
Inarista saamme paikallisoppaan mukaamme ja hän kertoo meille erilaisia asioita
päivän aikana Inari>Näätämö >Pykeija>Jäämeren ranta>Skippagurra>Tenojoki
Utsjoen kirkko tuvat vartta pitkin Utsjoelle >Inari hotellille saavumme illalla ja
päivällinen. Tämä on pitkä päivä joten meillä on retkikahvit ja käymme tutustumassa
Pykeijaan ja syömme Kuningasrapu leivät, kahvi/tee ja jälkkäriksi lämmin omena
piirakka ”Oma kustanteinen”
Olemme nähneet ja kuulleet kaikenlaisia erilaisia asioita päivän aikana.
TO 22.9.
Aamiaisen jälkeen lähdemme Inarin keskustaan ja Siida- museoon ja menemme
bussin kanssa pienen matkan ja patikoimme pienen matkan laavulle - paistamme
makkarat.
Omatoimista tutustumista Inarin keskustaan. Päivällinen.
Valmistautuminen seuraavan aamun lähtöön kotimatkalle.

PE 23.9.Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu Pudasjärvelle Isosyötteelle ja
majoittuminen hotelliin. Isosyötteellä olemme 2-yötä. Päivällinen .
LA 24.9.
Tutustuminen Isosyötteen ympäristöön ja pientä patikointia Isosyötteellä.
Päivällinen.
SU 25.9. Aamulla aikainen aamiainen ja matkalaukut bussiin, aloitamme kotimatkan
ja illalla olemme kotona omassa sängyssä nukkumassa. Päivän aikana pidämme
taukoja, käymme syömässä ja kahvilla /teellä.
Olemme nähneet ja kokeneet monenlaista uutta asiaa, kuulleet paikallisoppaitten
tarinoita ja opastuksia ym…
Tervetuloa nauttimaan syksyisestä ruskamatkasta Suomen pohjoisimpaan Lappiin ja
vähän myös Pohjois-Norjan puolelle.
Matkan hintaan kuuluu :
-4xyötä Inarin Kultahovissa
-2xyötä Hotelli Isosyötteellä Pudasjärvellä
-Menomatkalla aamiainen
-6xpäivällinen
-Lemmenjoki veneretki
-Palttoon ateljee ja opastus myös poronhoitoon
-Norjan matkan opastus
-retkikahvit +jotain kahvin kanssa syötävää
-paluumatkalla lounas
-koko matkan ajan sama bussikuljetus
-matkanjohtajan palvelut
Matkan hinta hlö/2hengen huoneessa 955€
Lisämaksusta yhden hengen huonelisä 265€
Pykeijassa kuningasrapuleipä +omena piirakka +kahvi/tee
Tervetuloa nauttimaan syksyisestä Ruskamatkasta ja upeista maisemista !
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