LA 18-24.9.2021 Ruskamatka Itä-Suomeen ja Lappiin - Rokua,Posio,
Salla ja Suomussalmi
LA 18.9.
Aamulla aloitamme matkan kohti Pohjois-Pohjanmaata Rokuan -kylpylää.
Rokuan Spa- hotel sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Utajärven kunnassa.
Kaiken kruunaa ympäröivä Suomen ensimmäinen ja maailman pohjoisimman Rokua
geopark-alueen huikea luonto jääkauden muovaamine maisemineen.
Päivän aikana pidämme tarvittavat tauot. Illansuussa saavumme Rokualle,
majoittuminen hotelliin.
Päivällisen nautimme runsaasta noutopöydästä.
Päivän bussissa istumisen jälkeen nautimme kylpyläosaston palveluista ja
kuntosalista .
”Loppuilta vapaata ”
SU 19.9. Rokuan maisemat
Runsaan aamiaisen nautittuamme lähdemme patikoimaan paikallisoppaan kanssa
patikkapolkuja pitkin mäntymetsän ja hiekkadyynien välistä Rokuan
kansallispuistoon, sieltä löytyy pidempiä ja lyhyempiä polkuja.
Retkieväät saamme matkalle mukaan.
Päivällinen runsaasta noutopöydästä. Kylpylän käyttö.
MA 20.9. Matkamme jatkuu Posiolle ja Sallaan.
Olemme nauttineet runsaan aamiaisen, matkalaukut bussiin ja menoksi.
Posiolla käymme Pentikin myymälässä tutustumassa, kahvit.
Kulttuurikeskus Pentik.
Matkamme jatkuu kohti pohjoista ja Sallaa.
Sallassa majoitumme Holiday Club Sallaan, päivällisen nautimme ravintola Kielassa
joka on noin 300 metrin päässä. Majoittuminen Tunturitähti huoneistoissa.
( sis. 2-makuuhuonetta ,sauna,tupakeittiö - majoittuminen 2 - 4 hengelle,hinta
määräytyy sen mukaan )
TI 21.9.Salla
Aamiainen ravintola Kielassa . Tutustumme paikallisoppaan johdolla Sallaan,
Iltapäivällä patikointia, käytämme myös kylpylän palveluja. Päivällinen ravintola
Kielassa.

KE 22.9.
Aamiaisen jälkeen teemme bussin kanssa ajelun ja tutustumme Savukoski,
Pelkosenniemi ,Kemijärvi - päivän aikana retkikahvit ja takaisin Sallaan. Päivällinen
ravintola Kielassa.
Kaikkina päivinä voimme käyttää kylpylän palveluita.
TO 23.9. Aamiaisen nautimme ravintola Kielassa .
Matka jatkuu etelään päin. Matkalaukut bussiin ja menoksi.
Matkalla käymme Rukalla ja Kuusamossa pieni pysähdys. Matkan jatkuessa käymme
Hossan retkeilyalueella, teemme myös patikkaretken Hossan Kansallispuistoon.
Paistamme makkarat nuotiolla ,nautimme upeasta luonnosta .
Matkaa jatketaan Suomussalmelle. Ennen kuin olemme Suomussalmella käymme
tutustumassa Hiljaiseen kansaan.
Saavumme Suomussalmelle Kylpylähotelli Kiannon Kuohuihin, majoittuminen
hotelliin ja päivällinen. Käytämme myös kylpylän palveluja.
PE 24.9. Kotimatka alkaa.
Runsaan aamiaisen nautittuamme matkamme jatkuu. Paikallisopas saapuu hotellille
ja hänen johdollaan tutustumme Raatteentiehen .Nautimme munkkikahvit Raatteen
portilla, kotimatkamme jatkuu .
ABC-Kuopiossa käymme syömässä.
Pysähdymme vielä matkan varrella ennen kuin olemme kotona.
Olemme kotona ja omaan sänkyyn pääsemme nukkumaan.
Matkan aikana on nähty paljon erilaisia kohteita - vaaroja> tuntureita > männikkö
metsiä > poroja > ja riippusilta YM….
HUOM!! Kaikki majoituskohteet ovat kylpylähotelleja.
Kaikki yllä mainittu kuuluu hintaan grillimakkaraa myöten ja on siellä retkikahvitkin.
Tervetuloa nauttimaan Suomen syksyn väriloistosta ja tunturien hiljaisuudesta sekä
hyvästä matkaseurasta.

Matkan hinta: 915 €/hlö kun Sallassa majoittuu 2 henkeä samassa huoneistossa
885 €/hlö kun Sallassa majoittuu 3 henkeä samassa huoneistossa
840 €/hlö kun Sallassa majoittuu 4 henkeä samassa huoneistossa
Kylpylöissä yhden hengen huonelisä 120€
Sallassa majoittuu 2hengen huoneessa 1-henkilö lisähinta 80€
Yhteensä yhden hengen lisämaksu 200€
Rokuan kylpylässä ja Kiannon Kuohuissa majoitutaan kahden hengen huoneisiin.
Sallassa majoittuminen Tunturitähti huoneisto, jossa 2-makuuhuonetta,olohuone,
keittiö, sauna ja WC ( valittavana kahden, kolmen tai neljän hengen majoitus-hinta
majoittujien määrän mukaan )
Tervetuloa värikkäälle syysmatkalle!
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