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Luonnonkaunis Lofootit 685 € 

6.-10.9.2021 

 

Koe satumaiset saarimaisemat, kuvaukselliset kalastajakylät ja 

Pohjois-Skandinavian komeat tunturimaisemat. Hinta sis. 

majoituksen jaetussa 2hh aamiaisineen, ohjelman mukaiset ruokailut, 

bussimatkat V. Alamäen turistiluokan busseilla ja matkanjohtajan 

palvelut. Ryhmäkoko 24–36 matkustajaa. 

 

 

 

MATKAOHJELMA 

Maanantai 6.9. OULU - NARVIK (illallinen)  

Aloitamme matkan Oulusta kohti Haaparantaa ja jatkamme halki Ruotsin Lapin. 

Ohitamme kauniin Torniojärven ja sitä ympäröivän jylhän tunturiseudun. Iltapäivällä 

ylitämme Ruotsin ja Norjan rajan. Pitkän päivän päätteeksi saavumme Narvikin 

kaupunkiin, jossa yövymme Scandic Narvik hotellissa. Illallinen hotellissa.  Mikäli 

viranomaismääräykset estävät Ruotsin kautta kulun Norjaan, muutamme reittimme 

kulkevaksi Kilpisjärven kautta. 

  

Tiistai 7.9. NARVIK - SVOLVAER (aamiainen, illallinen)  

Nautimme tyylikkään hotellimme runsaasta aamiaisesta ennen kuin jatkamme 

matkaamme kohti Lofootteja. Alkumatkasta seurailemme Ofotvuonon rantoja ja 

myöhemmin maisemaa koristavat vuorten teräväkärkiset huiput sekä saariston 

kirkasvetiset poukamat. Saavumme hotelliimme Scandic Svolvaer iltapäivällä, jonka 

jälkeen vapaata aikaa.   

 Päivän päätteeksi kokoonnumme yhteiselle illalliselle hotellissamme. 
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Keskiviikko 8.9. SVOLVAER (aamiainen)   

Näemme päivän aikana Lofoottien maisemia monipuolisesti. Saariryhmä tunnetaan 

historiallisesti turskan kalastuksen keskuksena ja lukuisissa kalastajakylissä näkee 

suuria turskankuivatustelineitä.   

Kiertelemme bussillamme läpi suurimpien saarien, kunnes saavutamme niistä 

eteläisimmän eli Moskenesoyan. Vierailemme myös myös Borgin kuuluisassa 

viikinkimuseossa, jossa teemme opastetun kierroksen oppaan johdolla. Museo 

sijaitsee paikalla, josta löydettiin 1980-luvulla Norjan suurin viikinkikauden 

rakennus. Kierros museossa vie meidät ajassa taaksepäin, tutustumaan viikinkikylän 

elämään yli tuhat vuotta sitten.   

 

 

Torstai 9.9. SVOLVAER-KILPISJÄRVI (aamiainen, illallinen)  

Aamulla jätämme satumaiset saaret taaksemme ja aloitamme matkan kohti 

Kilpisjärveä. Ajomatkalla saamme ihailla vuono- ja vuoristomaisemia, esimerkiksi 

komeita Lyngenin alppeja ja Ykeänvuonoa ympäröivää seutua. Alkuillasta saavumme 

melkein Saanan juurelle vaatimattomaan, mutta historialliseen Lapland Kilpis 

hotelliimme.  Matkamme viimeisenä iltana nautimme vielä yhteisen illallisen ja 

muistelemme kiertomatkamme huikeita maisemia ja lomakokemuksia.  
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Perjantai 10.9. KILPISJÄRVI – OULU (aamiainen, lounas)  

Aamiaisen jälkeen aloitamme kotimatkan ja hyvästelemme komean Saanan ja 

järvimaisemat. Ohitamme Kilpisjärven mahtavan Saanan ja reittimme jatkuu 

Muonion ohi etelään kohti kaunista Tornionjokilaaksoa. Torniojoen alkulähteitä 

olimmekin jo ihailleet matkamme ensimmäisenä päivänä. Torniojoen kruunu on 

Kukkolankoski, maamme pisin vapaana virtaava koskialue, jossa on harjoitettu 

kalastamista lippoamalla vuosisatojen ajan. Pysähdymme kuvaamaan tätä kaunista 

kulttuurimaisemaa Suomen ja Ruotsin rajalla. Illansuussa saavumme Ouluun monia 

maisemamuistoja rikkaampana. Lounas päivän aikana.   

  

Matkan perushintaan 685 e sisältyy:  

- majoitus ohjelman mukaisissa hotelleissa jaetussa kahden hengen huoneessa 

(lisämaksu yhden hengen huoneesta 190 e)  

- ohjelmassa mainitut ateriat  

- opastettu vierailu Borgin viikinkimuseossa 

- bussimatkat V. Alamäen turistiluokan busseilla  

- matkanjohtajan palvelut  

 

Huomioitavaa:  

- matkan reititys voi muuttua koronarajoitteiden vuoksi ja sen myötä myös hotelli  

- ryhmäkoko 24–36 matkustajaa.  
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- matkan varausmaksu on 150 e ja se erääntyy maksettavaksi heinäkuussa ja matkan 

loppumaksu maksetaan elokuun alussa. 

Lisämaksusta:   

- yhden hengen huoneenlisä koko matkan ajalta 190 e.  

- bussissa toivepaikka, matkustusmukavuutesi lisäämiseksi tarjoamme 

mahdollisuuden varata bussista etukäteen tietyn paikan. Varaa mieleisesi paikka 

bussista, lisähintaan: 1. rivin paikka 120 e, 2. rivin paikka 45 e, tai jokin muu paikka 

25 e Hinta per penkkipari ja näin koko penkkipari on käytössänne koko matkan ajan. 

Pidämme oikeudet varaustilanteen muutokseen paikkojen osalta. 

 

 

 


