Ruskamatka pe 9.-pe 16.9.2022
Lapin upeimmat kohteet ja ruskan taikaa
9.9.2022 perjantai, noin 740 km
Turku-Kemi
Lähtö Turun tuomiokirkolta tapahtuu klo 7.00.
Ajamme Jalasjärven, Kauhavan, Kokkolan ja
Oulun kautta Kemiin. Matkan varrella pidetään
useita jaloittelu- ja kahvipausseja ja ruokaillaan.
Kemiin saavuttuamme teemme opastetun
kaupunkikierroksen ja majoitumme Scandic
Kemiin.

10.9.2022 lauantai, noin 450 km
Kemi-Inari
Aamiainen hotellissa. Klo 9.00 lähdemme
ajamaan kohti Lapin maakuntakeskusta,
Rovaniemeä. Täällä tutustumme
Arktikumiin, joka on Ounasjoen partaalla
sijaitseva museo ja tiedekeskus.
Arktikumin arkkitehtuuri on upea ja
tutustumme paikkaan oppaan johdolla.
Arktikum, Rovaniemi
Aikaa on myös omatoimiseen
tutustumiseen.
Matka jatkuu edelleen kohti pohjoista. Joulupukin Pajakylässä voidaan myös pysähtyä (mikäli ryhmä
niin toivoo). Ajamme Sodankylän ohi ja matkan varrelle jäävät Porttipahtaan tekojärvi , Tankavaaran
kultakylä ja Saariselän keskus. Pysähdymme päivän aikana ruokailemaan ja kahville.
Illaksi saavumme
perille.
Majoittuminen
Hotelli Inariin,
joka sijaitsee
aivan Inarin
keskustassa
Inarinjärven
rannalla.
Seuraavat neljä
yötä olemme
tässä hotellissa.

Tenojoki

Jäniskoski, Inari

11.9.2022 sunnuntai
Aamiainen hotellissa. Tänään vieraillaan
opastetusti keväällä 2022 uudistuneessa
saamelaiskulttuurin ja pohjoisen luonnon
keskuksessa, Siidassa. Myös Inarinjärven
risteily on ohjelmassa ja halukkaat voivat
patikoida Pielpavuonolta Pielpajärven
erämaakirkolle ja sieltä takaisin Inariin
(noin 7 km). Yhteinen ruokailu illalla
hotellissa.

Ivalojoki

12.9.2022 maanantai
Aamiaisen jälkeen
lähdemme opastetulle
koko päivän retkelle
Utsjoelle (Utsjoen
kirkkotuvat) ja sieltä
edelleen Suomen
kauneinta tietä ja
Tenojoen vartta pitkin
Karigasniemelle.
Utsjoen kirkkotuvat

Käydään myös Norjan puolella
Kaarasjoella. Ruokailu päivän
aikana. Matkalla ihastellaan
upeita maisemia, Norjan puolen
lumihuippuja ja kaunista Tenojoen
maisemaa.

Tenojoki ja
Norjan huiput

13.9.2022 tiistai
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan kohti Lemmenjokea. Teemme
jokiristeilyn upealle Ravadas-putoukselle ja nautimme kahvit
Ravadaksen lähellä olevalla laavulla.
Jokiristeilyn jälkeen ruokailemme Hotelli Korpikartanon kodalla ja
iltapäivällä meillä on informatiivinen porotilavierailu kampanisuineen
ja kahvituksineen. Illaksi palaamme hotelliin.

Ravadasputous

14.9.2022 keskiviikko, noin 420 km
Inari-Kuusamo
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan kohti Kuusamoa. Matka kulkee Luoston ja Pyhätunturin ohi ja
mahdollisuus pitää tauko esimerkiksi Pyhällä Luontokeskus Naavassa. Mahdollinen pieni tauko myös
Aittakurun ihailuun.
Kuusamossa ajamme Oulangan kansallispuiston alueelle ja kävelemme ihailemaan Kiutakönkään
upeaa koskea.
Päivän aikana on yhteinen ruokailu.
Majoitus Rukalla Scandic Hotelli Rukahovissa.

15.9.2022 torstai, noin 340 km
Kuusamo-Suomussalmi-Kajaani
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Suomussalmelle . Matkan varrella ihaillaan mm. Hiljaiset kansat –
tilataideteosta, joka on vaikuttava näky tuhatpäisine hahmoineen aivan tien varrella. Tutustumme
Raatteen Porttiin ja Talvisotamuseoon opastetusti ja ruokailemme.
Illaksi ajamme Kajaaniin, majoittuminen Scandic Hotelli Kajaanissa.

16.9.2022 perjantai, noin 630 km
Kajaani-Kuopio-Jyväskylä-Turku
Aamiainen. Tänään ajamme kohti Varsinais-Suomea. Reitti kulkee Iisalmen, Kuopion, Jyväskylän ja
Tampereen kautta. Matkalla käydään Kuopion Puijon tornissa ihailemassa maisemia ja ostoksilla
Vaajakosken Pandan tehtaanmyymälässä.
Yhteinen ruokailu päivän aikana.
Takaisin Turun seudulla olemme noin klo 20-21.

Matkan hinta on 995 €/hlö (min. 27 lähtijää)
Yhden hengen huonelisä on 300 €
Paikkoja on varattu 45 henkilölle
Hintaan sisältyy:
*bussimatka
*majoitukset aamiaisilla
*yksi ruokailu/päivä
*opastukset Kemissä, Arktikumissa, Siidassa, Utsjoen kierroksella ja Raatteen Portilla
*sisäänpääsyt Arktikumiin, Siidaan, Raatteen Porttiin ja Puijon Torniin
*Inarinjärvenristeily
*Lemmenjokiristeily kahvitarjoiluineen
*porotilavierailu
Huomioitavaa:
*mukavat, matkustukseen sopivat vaatteet mukaan
*matkalla on mahdollista tehdä patikointeja omatoimisesti , joten varustus (jalkineet ja vaatetus) sen
mukaan
*Lemmenjokiristeilyllä sääolosuhteet voivat olla myös sateiset, joten kannattaa varustautua
lämpimiin ja vedenpitäviin vaatteisiin (sadetakki mukaan)
*koronapassia tarvitaan museokohteissa
Matkan hotellit:
Kemi: https://www.scandichotels.fi/filters/kemi
Inari: https://visitinari.fi/
Ruka, Kuusamo: https://www.scandichotels.fi/filters/ruka-kuusamo
Kajaani: https://www.scandichotels.fi/filters/kajaani
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