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21.-24.9.2021. 

 

TILAVA HUONE OMALLA SAUNALLA, RUSKAMATKAN LUKSUSTA. 
PÄIVÄT KULUVAT PATIKOIDEN TAI PYÖRÄILLEN URHO KEKKOSEN 
KANSALLISPUISTON UPEILLA REITEILLÄ. 

 

Wilderness Hotel Muotka on rauhallinen ja luonnonläheinen hotelli monipuolisilla 
palveluilla Kakslauttasen alueella Saariselällä. Ladut ja polut Urho Kekkosen 
kansallispuistoon ja Saariselän tunturialueelle lähtevät suoraan hotellilta. Pihasta lähtee 
valaistu hiihtolatu ja pisimmillään talvella latuverkostoa on noin 200 km. Hotelli vuokraa 
myös erilaisia pyöriä asiakkailleen. Halutessasi voit ottaa matkalle mukaan oman 
maastopyöräsi, koska Urho Kekkosen kansallispuiston alueella on paljon pyöräilyyn 
sopivia reittejä! 

Ruskamatkalla on mukava liikkua päivisin ja saunoa iltaisin, senpä vuoksi olemme tälle 
matkalle panostaneet juuri hotellihuoneisiin, joissa on oma sauna. Superior 
saunahuoneessa on myös reilummin tilaa. Hotellihuoneesta löytyy muhkea parisänky, 
levitettävä vuodesohva sekä kylpyhuone omalla saunalla. Vedenkeitin ja hiustenkuivaaja 
kuuluvat huoneen vakiovarustukseen. Huoneisiin on omat sisäänkäynnit, jonka vuoksi voit 
jättää ulkovarusteet oman ulko-ovesi vierustalle.  

Wilderness Muotka on tunnettu hyvästä keittiöstään ja olemme sisällyttäneet matkaamme 
tervetuloillallisen. Muina iltoina voi itsenäisesti käydä syömässä joko omassa hotellissa, tai 
bussillamme pääsee Saariselälle 2. ja 3. iltana. Matkan hintaan sisältyy kaksi ohjattua, 
helppoa patikkaretkeä, mutta niille osallistuminen on täysin vapaaehtoista, jos mieluummin 
haluat retkeillä itsenäisesti oman kunnon ja toiveiden mukaan. 

 

 



Matkaohjelma: 

 

Tiistai 21.9.  

Aamulla varhain lähtö Oulusta (linja-autoaseman tilausajopysäkki) kohti Lappia. 

Pysähdymme Napapiirillä, jossa tilaisuus lounastaa. Iltapäivällä saavumme Sodankylän 
kunnan pohjoisnurkille, missä majoituspaikkamme sijaitsee. Majoittuminen ja yhteinen 
illallinen. Muutoin vapaa-aikaa tutustua hotellin ympäristöön itsenäisesti ja seurailla 
pimeytyvää syysiltaa kauniin Lapin luonnon keskellä. Hyvällä onnella revontulet 
näyttäytyvät pimeällä syystaivaalla. 

 

Keskiviikko 22.9.  

Hotellimme aamiainen tarjoillaan seisovasta pöydästä ja se on monipuolinen sisältäen 
marjoja, hedelmiä sekä tyypillisiä lämpimiä aamiaisruokia, sekä erilaisia leikkeleitä. 
Gluteenittomia vaihtoehtoja on myös saatavilla pyynnöstä, ilmoitattehan asiasta jo 
varausvaiheessa.  

Aamulla yhdeksän aikaan aloitamme yhteisen, ohjatun patikkaretken hotellimme pihasta. 
Retken kesto on noin neljä tuntia, joten mukaan on hyvä ottaa vähän juotavaa sekä pientä 
purtavaa. Hyvät, tukevat retkeilyjalkineet ovat tärkeät sekä muutoin säätilan mukaiset 
varusteet. Iltapäivän puolella retki päättyy hotelliin.  

Bussi kuljettaa Saariselän alueelle iltapäivällä klo 17.00 meno ja paluu klo 19.30. 
Saariselän keskustassa vapaa-aikaa. Pistäydymme paluumatkalla Kaunispään huipulla 
kuvaamassa kaunista tunturimaisemaa. 

 

 

 

Torstai 23.9. 

Torstaina aamiaisen jälkeen nousemme bussiin ja lähdemme Kiilopään retkeilykeskuksen 
suuntaan. Siellä voi valita haluamansa retkeilyreitin, esimerkkejä alla, tai voi lähteä 
ohjatulle 2–3 h mittaiselle kävelylle, joka on vaikeusasteeltaan helppo (pituus: 5,3 km, 
korkeusero: 100 m). Ohjatun kävelyn jälkeen bussi vie takaisin hotellille ja palaa 
myöhemmin iltapäivällä hakemaan muut retkeilijät, mikäli on tarve.  



Illalla bussi kuljettaa Saariselän alueelle klo 18.00 meno ja paluu klo 20.00. Saariselän 
keskustassa vapaa-aikaa. 

 

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/ukk-luulampi.pdf  

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/ukk-kiirunapolku.pdf  

  

Wilderness Muotka -hotellin ravintolan tunnelmaa. Kuvat: Lassi Katajarinne 

 

Perjantai 24.9. 

Aamupäivä vapaata, jokainen saa tehdä omia suunnitelmiaan ja noin puoliltapäivin 
aloitamme kotimatkan. Lisämaksusta keittolounas päivällä (lisätietoja varauksen 
yhteydessä / matkalla). 

Paluumatkalla pysähdymme Napapiirin tuntumassa Könkäänsaaren luontopolulla, jossa 
voi tehdä pienen päiväkävelyn (1,5 km). Pysähdymme vielä iltapäiväkahville Tervolassa, 
matkalla Ouluun, jonne saavumme noin klo 20.00.  

 

Bussimme Kaunispäällä. Kuva: Lassi Katajarinne 

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/ukk-luulampi.pdf
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/ukk-kiirunapolku.pdf

