LAPIN VALLOITUS
17.–23.9.2018
Suomen Lapissa saa kokea syksyn ruskan kaikissa väreissään ja nauttia Lapin luonnosta ja
herkuista. Ivalo on matkakohde, joka kuuluu Inarin kuntaan ja sijaitsee kauniiden tunturien,
järvien ja jokien keskellä. Ivalosta todella löytää luonnonrauhaa ja pääsee kokemaan
elämyksellisiä ja mielenkiintoisia retkiä.
Matkan aikana käydään Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeellä Raja-Joosepin vartioasemalla ja
Luttojoella sekä tehdään ikimuistettava retki jäämerelle Norjan Neideniin ja Pykeijaan. Inarin
järviristeilyllä rantaudutaan Ukonkivelle ja tutustutaan luontokeskus Seidaan sekä Inarin kylän
Paadarin perheen porotilaan. Näemme myös Saariselän maisemat ja Tankavaaran Kultakylän.
Päivittäisiin ajomatkoihin kertyy Lapin kilometrejä, mutta taukoja pidetään sopivasti.

Matkaohjelma
Maanantai 17.9.
Lähtö klo 8.00 Turun ortodoksisen kirkon luota, Yliopistonkatu 19. Päivän aikana ajetaan Lakomäelle,
jossa tutustutaan hiljaisen ja puhtaan metsämaiseman ympäröimään Metsäkartanoon Kannonkoskella.
Nautimme kotiruokalounaan paikallisista puhtaista raaka-aineista valmistettuna ja jatkamme ajomatkaa
Ouluun. Majoittautuminen Scandic-hotelliin.
Tiistai 18.9.
Aamiaisen jälkeen lähdetään kohti Ranuaa, jossa päästään näkemään eläinpuiston jääkarhu ja kymmeniä
muita arktisia eläinlajeja. Lounasruokailu tunnelmallisessa Wild Arctic -ravintolassa. Napapiirin
ylityksen jälkeen matka jatkuu Sodankylän ohi Saariselälle, jossa ajetaan Kaunispään tunturihuipulle
ihailemaan näkymää Urho Kekkosen kansallispuistoon, Sompion luonnonpuistoon ja Hammastunturin
erämaa-alueelle. Jäljellä vielä noin puolen tunnin ajomatka Ivaloon, jossa majoittuminen Ivalo-hotelliin
neljäksi yöksi. Hotellia ympäröivät Pohjois-Lapin erämaat ja kansallispuistot lukuisine jokineen,
järvineen ja tuntureineen. Iltasauna ja päivällinen noutopöydästä hotellin ravintolassa.
Keskiviikko 19.9.
Aamiaisen jälkeen ajetaan Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeelle, jonne hotellista on matkaa vain noin
50 kilometriä. Tutustutaan legendaariseen Joosepin kenttään. Joosepin ja helmenpyytäjä Huhti-Heikin
silloinen asuinalue on yksi Suomen kauneimmista asuinmaisemista. Se sijaitsee kauniin Helmijoen,
Luttojoen rannalla. Joosepin, hänen Tiltansa sekä Heikin värikkään ja traagisen elämäntarinan ryhmä
saa kuulla paikan päällä. Täältä jatketaan Luttojoen rantaan, jossa nautitaan retkieväät. Mahdollisuus
ihailla rantamaisemia, kävellä riippusiltaa pitkin vastakkaiselle rannalle tai vaikkapa tehdä pienen

patikkaretken rantapoluilla. Paluumatkalla tutustutaan vielä vanhaan Nellimin rajakylään, jossa nähdään
mm. Pyhän Kolminaisuuden, Trifon Petsamolaisen ortodoksinen kaunis kirkko, Paatsjoen silta sekä
Lapin sodanaikaisia tapahtumapaikkoja. Paluukuljetus hotelliin, jossa iltasauna ja päivällinen.
Päiväretken kesto on 6–7 tuntia.
Torstai 20.9.
Aikaisen aamiaisen jälkeen suunnataan kohti Norjan Neideniä ja Pykeijaa. Ajoreitti kulkee Inarijärven
kauniita rantamaisemia myötäillen kohti Näätämöä, jossa ylitetään Suomen ja Norjan raja. Pysähdymme
ihastelemaan kuuluisaa Neidenin koskea ja pyhiä saamelaispaikkoja. Matkan varrella pidetään tauko
Sevettijärvellä, jossa on kolttien perinnetalo ja ortodoksinen hautausmaa. Reitti jatkuu Varangerin
vuonojen rantoja pitkin Pykeijaan. Suomalaisten 1800-luvun nälkävuosina perustamaa Pykeijan
kaunista, Jäämeren tuulien ja tuiskujen hopeoimaa kylää kutsutaan Satumaaksi. Käydään tutustumassa
kylän keskustassa sijaitsevaan hautausmaahan. Pykeijassa puhutaan edelleen suomenkieltä ja kylän
mielenkiintoista historiaa kuullaan matkan aikana. Retkieväät nautitaan luonnonhelmassa.
Paluumatka kulkee Jäämeren rantoja pitkin Nuorgamiin, sieltä Tenojoen vartta Utsjoelle, jossa
pysähdytään historiallisille kirkkotuville. Alkuillasta saavutaan takaisin Ivaloon ja hotelliin, jossa
iltasauna ja illallinen. Päiväretken kesto on noin 11 tuntia.
Perjantai 21.9.
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähdetään kohti Inaria. Siellä noustaan uuteen M/Y Inariin, ja noin
tunnin järviristeilyn jälkeen rantaudutaan ikivanhalle uhrisaarelle Ukonkivelle. Sen laelle voi kiivetä
turvallisia kaideportaita pitkin. Matkalla ohitetaan vanha hautausmaasaari, jossa on vieläkin nähtävissä
puuristejä. Satamasta ajetaan Inarin kylälle, jossa tutustutaan monimuotoiseen luontokeskus Siidaan ja
Inarin porofarmiin. Paadarin perheen pihapiirissä juodaan kampanisukahvit kotatulilla ja kuullaan
kerrontaa poronhoidosta ja saamelaisuudesta – tietenkin opetellaan myös joikaamaan Maarit Paadarin
opastuksella. Tilalla on myytävänä alkuperäisiä alueen käsityöläisten tuotteita.
Paluumatkalla ajetaan Tuulispään tunturin laelle, josta voi nähdä Inarinjärvi koko komeudessaan.
Inarinjärven selällä siintää yli 3300 saarta. Vanha Lapin kansa puhuukin ”Inarin merestä”. Matkalla
hotelliin poiketaan vielä Karhunpesäkivelle, joka nähtävyytensä ohella on oivallinen matkamuistojen ja
villapaitojen ostospaikka. Iltasauna ja päivällinen hotellissa. Päiväretken kesto on 6–7 tuntia.
Lauantai 22.9.
Aamiaisen jälkeen lähdetään ajelemaan etelään päin. Käväistään vielä alkumatkan varrella Tankavaaran
Kultakylän pihapiirissä, josta jatketaan Sodankylän ja Kemijärven kautta Kuusamoon. Ruokailemme
Rukatunturin kupeessa ravintola Royal Rukassa. Ruokailun jälkeen kävellään parin kilometrin pituinen
Rukatunturin reitti, joka vie maisemallisesti hienolle paikalle lähelle Rukan korkeinta huippua. Ulkoilun
jälkeen jatketaan ajomatkaa Kajaaniin, jossa majoittuminen Scandic Hotel Kajanukseen.
Sunnuntai 23.9.
Aamiainen hotellissa. Lähdetään kotimatkalle ja ajetaan Kuopion ja Jyväskylän kautta Jämsään, jossa
nautitaan lounas Himosvuoren takamailla, Hirvivuoren juurella, idyllisessä Hirvikartanossa. Pääsemme
myös tervehtimään tarhassa asustavia Jenni- ja Sauli-hirviä. Jatketaan matkaa Turkuun, jonne saavutaan
noin klo 18.

Matkan hinta:
jäsenet
895 €
ei-jäsenet
915 €
Lisämaksu 1-hengen huoneesta 185 €.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset ohjelman mukaan
- 6 yön hotellimajoitus 2-hengen huoneessa
- 6 aamiaista, 4 päivällistä, 4 lounasta, 2 x retkieväät ja kahvit, 1 kahvitarjoilu
- iltasauna
- sisäänpääsyt ja opastetut retket ohjelman mukaan
- matkanjohtajan palvelut
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi
www.lssy.fi/matkari

Hotel Ivalo
Ivalontie 34
99800 Ivaloy
www.hotelivalo.fi
Huoneissa on suihku ja wc, TV, radio, puhelin ja hiustenkuivain.

