
4-10.07. Nordkapp Keskiyön auringon aikaan 

TI.4.7. klo.  6:30 Nousiainen  
 6:45 Raisio Kaupungintalon pys. 
 7:00 Turku linja-autoasema pys.10. 
 7:20 ABC- Aura piha  
Matkan varrelta pääsee bussiin kun sovitaan aikataulu ja paikka. 
Matkamme jatkuu kohti pohjoista. 
9:00 Tauko Abc-Lahdesjärvi, sämpylä ja kahvit. 
9:30 Matka jatkuu  
12.00 Tauko Viitasaari, oma kustanteinen  
12:30 Matkamme jatkuu Kajaaniin  
15:00 Tauko Kajaanissa, oma kustanteinen  
15:30 Matka jatkuu  
17:00 Saavumme Suomussalmelle hotelli Kiannon kuohuihin, majoittuminen ja 
päivällinen  
 
KE.5.7. 
Nautittuamme runsaan aamiaisen matkamme jatkuu  
9:00 matkamme jatkuu Kohti pohjoista  
Hiljainen kansa, pieni pysähdys. 
Tauko Kuusamo > Ruka tunturi, oma kustanteinen. Ajamme Kemijärven kautta  
Sodankylään tauko, oma kustanteinen . 
Matkamme jatkuu Kierrämme lenkin Saariselällä ja käymme Kaunispään huipulla ja 
Noin 17:00 Saavumme Ivaloon Ivalo hotelliin. Majoittuminen hotelliin ja päivällinen. 
 
TO.6.7. 
Syömme runsaan aamiaisen. 
9:30 Jatketaan matkaa kohti Inaria ja tutustumme Siida museoon. Kahviossa 
voimme käydä kahvilla, oma kustanteinen. Matkamme jatkuu kohti Pohjois-Norjaan 
ja ohitamme Porsangerin kaupungin ja seuraamme Porsanginvuonon reunaa kohti 
Nordkappia. Alitamme meren lahden tunnelia myöten ja saavumme Honningsvåg 
majoittuminen hotelliin ja päivällinen. Päivän aikana retkikahvit. 
Illalla käymme Nordkappissa katsomassa keskiyön aurinkoa. 
 
PE.7.7.  
Aamiaisen nautimme vähän myöhemmin. Matkamme jatkuu myöhemmin kuin 
muina päivinä. Matkaa jatkamme Hammerfestiin. Pidämme tauon, retkikahvit. 
Käymme näköala paikalla Hammerfestissä. Jatketaan matkaa Altalle, majoittuminen 
hotelliin ja päivällinen. Vielä voimme katsella jos näkyy keskiyön aurinko, sillä nythän 
on yöttömän yön aika. 



 
 
LA.8.7.  
Aamiaisen jälkeen lähdemme Altalta Suomeen päin Kautokeinoon. Kautokeinossa 
käymme Pohjois-Norjan Helmi Juhlisin hopeapaja.  Käymme katsomassa hopea 
esineitä, mosaikkitöitä ja koruja niitä voimme myös ostaa kotiin tuliaisiksi tai itselle. 
Kautokeinossa keitämme myös retkikahvit ja kahvin kanssa myös jotain kastettavaa. 
Matkamme jatkuu kohti Suomea ja Enontekiötä sekä Muoniota. 
Muoniossa majoitumme Hotelli Harri-Nivaan ja päivällinen. Illalla on mahdollista 
tutustua Koiriin. Siellä on noin 400 vetokoiraa, elikkä Lapin Huskyä. 
 
SU.9.7.  
Aamiaisen jälkeen Kosken lasku veneitten kanssa kaikki varusteet tulee Harrinivasta 
LISÄMAKSUSTA. On kokemuksen arvoinen juttu. Matkamme jatkuu kohti Kittilää. 
Käymme Levi tunturin päällä ja pidämme tauon. Kahvitellakin voi omakustanteisesti. 
Matka jatkuu Rovaniemelle Joulupukin maahan ja jotain muutakin Rovaniemeltä 
löytyy. Matkaa jatkamme Pudasjärvelle Iso-Syötteen tunturin päälle. Majoittuminen 
hotelliin ja päivällinen. Loppu ilta vapaata ja voi nauttia vaikka kylpylän palveluista ja 
vielä ihailla keskiyön aurinkoa ja yötöntä yötä. 
 
MA.10.7. 
Runsaan aamiaisen nautittuamme matkamme jatkuu kohti etelää. Kierrämme Oulun 
kautta > Ylivieska >Kauhava >Seinäjoki >Ikaalinen >Turku. Matkan aikana pidämme 
taukoja ja käymme syömässä. 
 
Matkaan kuuluu  
6 yötä hyvä tasoisissa hotelleissa  
6 päivällistä  
6 aamiaista  
1 Sämpylä kahvit ABC-Lahdesjärvi 
Siida Saamelais museo Inarissa sisäänpääsy maksu ja opastus  
4xRetkikahvit +jotain purtavaa  
Harri-nivassa veto koirien esittelyn opastus  
Sisäänpääsy hopeapajaan 
Matkat taittuu ilmastoidulla turistibussilla  
Matkanjohtajan palvelut  
 
 
 
 



 
Koko matkan hinta 1290€/hlö 2-hengen huoneessa  
 
Yhden hengen huoneen lisämaksu 365€ 
 
Ennakkomaksu 200€ 
 
Matkalle mukaan kuvallinen henkilökortti tai passi. 
 
Muistathan ottaa matkavakuutuksen  ajoissa  
 
Tervetuloa nauttimaan YÖTTÖMÄN YÖN MATKASTA  
 
VALMISMATKALIIKE LAHJANMATKAT  
puh 0400 695525 
www.lahjanmatkat.fi 
info@lahjanmatkat.fi  
 
 
 
 
  


