LAPIN loppukesän lumo 3.-6.8.2021.
Oulu – Inari 2 yötä – Levi 1 yö - Oulu

Matkaohjelma
Tiistai 3.8. Oulu – Inari (sis. illallinen)
Lähtö Oulun linja-autoasemalta aamulla kohti Inaria. Teemme useita pysähdyksiä matkalla,
tutustuen mm. Kaunispäälta avautuvaan näköalaan ja lähempänä Inaria erikoiseen
geologiseen nähtävyyteen, Karhunpesäkiveen. Saavumme määränpäähämme myöhään
iltapäivällä ja majoitumme hotelli Inariin. Jo saapumisiltana voimme ihailla komeita
Inarijärven maisemia heti hotellimme ulkopuolella. Tervetuloillallinen.
Keskiviikko 4.8. Inari - Lemmenjoki – Inari (sis. aamiainen, retkilounas)
Aamiaisen jälkeen suuntaamme kohti Lemmenjoen kansallispuistoa. 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 ehkä kuulla myös joikua. Pääsemme myös seuraamaan maailmankuulua
huovuttajaa Kaija Palttoa työssään. Retken kesto on noin kuusi tuntia ja vietämme ajasta
valtaosan ulkona, joten sateenkestävä vaatetus on ehkä tarpeen, kuten myös tukevat veden
pitävät kengät, sekä tietysti hyttyskarkote!

Torstai 5.8. Inari – Levi (sis. aamiainen, illallinen)
Aamiainen hotellissa ja aamupäivä vapaata Inarissa. Päivällä on mahdollistua osallistua
lisämaksusta Inarijärven risteilylle (24 euroa, retki varataan ilmoittautumisen yhteydessä).
Risteilyn jälkeen suuntaamme kohti Tunturi-Lappia ja Kittilää, jossa yövymme Break Sokos
Hotel Levissä. Matkamme viimeisenä iltana kokoonnumme yhteiselle päivälliselle
muistelemaan matkamme kohokohtia.

Perjantai 6.8. Levi – Särestöniemi-museo – Oulu (sis. aamiainen ja pullakahvit)
Nautimme hotelliaamiaisen ja lähdemme puolenpäivän jälkeen kohti Särestöniemi-museota,
jossa tutustumme oppaan johdolla Lapin kuuluisimman kuvataiteilijan tuotantoon.
Kierroksen päätteeksi pullakahvit ja sitten kotimatkalle kohti Oulua, muutaman pysähdyksen
taktiikalla. Paluu Ouluun illalla.

Matkan hintaan 481 euroa sisältyy
-

majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa
ateriat matkaohjelman mukaisesti (1x retkilounas, 2 x illallinen)
päiväretken Lemmenjoen kansallispuistoon
runsaan buffet aamiaisen hotelleissa
asiakassaunan käytön Levin hotellissa

Lisämaksusta
-

yhden hengen huone 133 euroa
Inarinjärven risteily 24 euroa
varattu istumapaikka bussissa lisähintaan: 1. rivin paikka 120 euroa, 2. rivin paikka 45
euroa, tai jokin muu paikka 25 euroa. Hinta on per penkkipari ja näin tietty penkkipari on
käytössänne koko matkan ajan.

Hyvä tietää
-

ryhmän koko 24–36 matkustajaa, jotta voimme matkustaa väljemmin ja mukavammin

Viime syksynä Lapin lumo matkaltamme oli mukana matkailualan pitkänlinjan ammattilainen ja blogisti
JOHANNA MÄENLUOMA, joka kirjoitti matkasta kertomuksen, jonka pääset lukemaan tästä

https://www.v-alamaki.fi/wp-content/uploads/2020/10/Lapin-Lumo-matkakertomuskirjoittanut-Johanna-Maenluoma.pdf

