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LAPIN LUMO ruskamatka 14-17.9.2020
Oulu – Inari 2 yötä – Levi 1 yö - Oulu
Lemmenjoen veneretki, oma mökki Inarijärven läheisyydessä ja Lapin taikaa Reidar
Särestöniemen taiteessa – näistä kaikista pääsemme nauttimaan Lapin lumo matkallamme. Vietämme kaksi yötä Inarijärven rannalla sijaitsevassa Lomakylä Inarissa ja
yhden yön Kittilässä, ennen Ouluun paluuta. Risteily Inarijärvellä lienee melkein
päällimmäisenä mielessä, kun lähestymme Perämeren rantoja.

Olemme sisällyttäneet hintaamme ja ohjelmaamme paljon, niin ettei teidän tarvitse miettiä
lisämaksuja tai tekemistä lomapäivillenne. Matkaohjelmassa mainitut retket on sisällytetty
matkan kokonaishintaan, kuten myös paljon ruokailuja ja tietysti hotelliaamiaiset yöpymisten
lisäksi. Matkalla on mukana ammattitaitoinen matkanjohtaja huolehtimassa käytännön
järjestelyistä.

Matkaohjelma
Maanantai 14.9. Oulu – Inari (lounas)
Lähtö Oulusta aamulla seitsemältä kohti Inaria. Teemme useita pysähdyksiä matkalla,
tutustuen mm. Räihän rieskaan, Potkuriparkkiin ja lähempänä Inaria erikoiseen geologiseen
nähtävyyteen, Karhunpesäkiveen. Potkuriparkin kuuluisa lohikeitto on lounaspöydän
kuningas, näin sanotaan. Saavumme Inariin noin kello viiden aikaan iltapäivällä.
Majoittautuminen mukavaan mökkikylään, kahden hengen mökeissä ja jo saapumisiltana
voimme ihailla Lapin maagista luontoa. Kaksi yötä Inarijärven rannalla sijaitsevassa
Lomakylä Inarissa. Mökeissä varusteina minikeittiö astioineen, jääkaappi sekä suihku ja
WC. Kuvat mökistä alla.
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Tiistai 15.9 Inari (aamiainen)
Aamiainen nautitaan läheisessä hotelli Inarissa, jonne voi kävellä, mutta meillä on myös
bussikuljetus mökkikylän ja hotellin välissä. Aamupäivällä aikaa tutustua itsenäisesti Inarin
keskustaan ja vierailla vaikkapa Siidassa, joka on Inarin kuuluisa saamelaismuseo ja
luontokeskus. Päivän kohokohta on Inarijärven risteily, jonka aikana ihailemme
erämaajärven kauneutta ja risteilemme Ukonsaaren ympäri. Ukonsaari on saamelaisten
pyhä saari, joka myös Ukonkivenä tunnetaan. Paluumatkalla risteilemme vanhaa postireittiä
seuraillen ja ohitamme Hautuumaasaaren, jossa on vielä nähtävänä vanhoja puuristejä.
Sähköhybridi-katamaraani on 120-paikkainen ja laivassa on kahvila (A-oikeudet).
Risteilyn jälkeen käymme ihailemassa Juutuanjoen kuohuja Jäniskoskella, jonne
saavumme lyhyen kävelyn päätteeksi helppokulkuista hiekkapäällysteistä kävelytietä.
Palaamme illaksi takaisin lomakyläämme ja hyvällä tuurilla saamme ihailla revontulien
leiskuntaa syksyisellä taivaalla, Inarijärven yllä.

Keskiviikko 16.9 Inari – Lemmenjoki – Levi (aamiainen, lounas, päivällinen)
Aamiaisen jälkeen vastaamme vihdoin Lemmenjoen kutsuun. Lyhyen ajomatkan päässä
meitä odottaa Palton saamelaisperhe, joka vie meidät tutustumaan jokiveneillä kuuluisan
Lemmenjoen maisemiin, kultamaille sekä saamelaiskulttuuriin. Jokainen pääsee
kokeilemaan onneaan kullanhuuhdonnassa. Lounaaksi nautimme porokeittoa ja retken
aikana saamme kuulla myös joikua. Pääsemme myös tutustumaan poroihin lähietäisyydeltä
sekä seuraamaan maailmankuulua huovuttajaa Kaija Palttoa työssään. Retken kesto on
noin kuusi tuntia ja vietämme ajasta valtaosan ulkona, joten lämmin ja sateenkestävä
vaatetus on tarpeen, kuten myös tukevat veden pitävät kengät, sekä pipo ja hanskat.
Lemmenjoen kuohujen jälkeen matkamme jatkuu kohti Tunturi-Lappia ja Kittilän Leviä, jossa
yövymme Levi K5 hotellissa. Hotellihuoneiden mukavuuksiin kuuluu mm. oma sauna.
Huoneista on näkymät joko hotellin sisäpihalle tai Levin eturinteille. Matkamme viimeisenä
iltana kokoonnumme yhteiselle päivälliselle muistelemaan ruskamatkamme kohokohtia.
Torstai 17.9 Levi – Särestöniemi-museo – Oulu (aamiainen, pullakahvit)
Nautimme hotelliaamiaisen ja lähdemme yhdentoista aikoihin kohti Särestöniemi-museota,
jossa tutustumme oppaan johdolla Lapin kuuluisimman kuvataiteilijan tuotantoon. Vuonna
1981 kuollut maalari tuli tunnetuksi suurista, värikkäistä maalauksistaan, jotka kertovat
Lapin luonnosta ja sen ihmisistä. Kierroksen päätteeksi pullakahvit ja sitten kotimatkalle
kohti Oulua, muutaman pysähdyksen taktiikalla – niistä ensimmäinen Napapiirillä,
joulupukin pajakylässä. Paluu Ouluun alkuillasta.

30.7.2020
Matkan perushinta on 399 € / hlö, sisältäen ohjelmassa mainitut kuljetukset V. Alamäen
laadukkaalla linja-autolla, majoituksen jaetussa 2hh huoneessa / mökissä, matkanjohtajan
palvelut sekä ohjelman mukaiset retket ja ruokailut.
Huomioitavaa
-matkalle otetaan max. 32 matkustajaa, jotta kaikilla on reilummin tilaa. Bussin etupenkit
lisämaksusta, katso alla kohta lisämaksusta.
-max. 3gr löydettyä kultaa sisältyy Lemmenjoen retken hintaan
-kiinnitämme huomiota käsihygieniaan ja bussissa aina tarjolla käsidesiä, lisäksi bussi on
desinfioitu ennen matkaamme.
-Siidan sisäänpääsyn hinta on 8/10 €. Oulun Tietomaan vuosikortilla pääsee Siidaan
ilmaiseksi.
Lisämaksusta
-mökki ja huone yhdelle koko matkan ajalle 138e lisähintaan.
-matkustusmukavuutesi lisäämiseksi tarjoamme mahdollisuuden varata bussista etukäteen
tietyn paikan. Varaa mieleisesi paikka bussista, lisähintaan: 1. rivin paikka 50 €, 2. rivin
paikka 25 €, tai jokin muu paikka 15 €. Hinta per penkkipari ja näin penkkipari on
käytössänne koko matkan ajan. Pidämme oikeudet varaustilanteen muutokseen.

