
Senja, Pohjois-Norjan tuntematon helmi 756 € 

17.-22.7.2022 

Oulu – Jeris (yö) – Tromssa (yö) – Senja (2 yötä) – Narvik (yö) - Oulu 

 

Senja saari on Norja pienoiskoossa, näin sanotaan. Saarelta löytyvät kaikki 

maisematyypit, joita Norjassa tavataan. Halusimme ottaa Senjan ohjelmistoomme, vaikka 

se ei ole perinteinen ryhmämatkakohde, koska saarella ei ole montaa hotellia, jotka 

pystyvät majoittamaan bussiryhmiä. Verrattuna läheisiin Lofootteihin, on Senja ruuhkaton 

lukuisista turistibusseista. Viivymme saarella kaksi yötä, jotta pystymme kiertämään 

komeaa saarta kattavasti. Matkalla tutustumme myös Pohjois-Norjan suurimpiin 

kaupunkeihin, Tromssaan ja Narvikiin, joilla molemmilla on hyvin erilainen menneisyys ja 

nykyisyys. Tervetuloa mukaan uutuusmatkallemme! 

     

Hyppää kyytiin ja koe Pohjois-Norjan luontoparatiisi. Keskimmäisessä kuvassa näet Senjan hotellimme HAMN I SENJA 

upean sijainnin. Lähistöltä lähtee ulkoilureittejä, mm. läheiselle Sukkertoppen-vuorelle. 

 

1. Matkapäivä OULU – JERIS (illallinen) 

Matkamme alkaa Oulusta kohti kesäisiä pohjoisen maisemia ja Muonion Jerisjärveä, jonka 

tuntumassa ensimmäinen yö vietetään, luonnon helmassa. Hotelli Jeris on luonnosta 

nauttivan unelmakohde ja viereisen Jerisjärven kirkas vesi kutsuu uimaan heinäkuun 

lämmössä. Nautimme matkan tervetuloillallisen, jonka aikana on mukava tutustua 

matkakumppaneihin. Rauhallisessa tunturimaisemassa yöunet maistuvat erityisen hyvin. 

Hotelli: Hotelli Jeris, Muonio 

      



2. Matkapäivä JERIS – TROMSSA (aamiainen, illallinen) 

Aamun voi aloittaa vaikkapa uinnilla tai hotellin maukkaalla aamupalalla. Yhdeksän aikaan 

aloitamme matkamme kohti Kilpisjärveä ja Norjan rajaa. Kilpisjärveltä Tromssaan tulee 

165 km, matkaamme ns. Neljän tuulen tietä. Rajan ylitettyämme ohitamme Ykeänperän ja 

saavutamme Lyngenfjordin rannat. Lyngenin niemimaan alppimaisemat antavat esimakua 

siitä mitä on luvassa myöhemmin matkalla. Lyngenin Alppien korkeimmat huiput nousevat 

lähes 2000 metriin.   

Tromssa, Pohjolan Venetsia, on saarella sijaitseva isohko kaupunki, Norjan 7. suurin. Se 

on merkittävä matkailukaupunki ja erityisen suosittu talvisin. Kaupunkiin saavutaan 

komeasti siltaa pitkin ja silloin edessä siintää moderni, puusta rakennettu 

Jäämerenkatedraali, yksi Norjan suurimmista kirkoista. Kaupungin maisemien ihailuun 

pääsemme Fjellheisen -hissillä, joka vie meidät tunturin päälle näköalapaikalle. 

Majoitumme moderniin Thon -ketjun keskustahotelliimme, jossa myös nautimme yhteisen 

illallisen. Hotellin hyvän sijainnin vuoksi pääset kävellen katsomaan kaupungin 

iltatunnelmaa. 

Hotelli: Thon Hotel Tromsø 

      

 

3.  Matkapäivä TROMSSA – SENJA (aamiainen) 

Hyvää huomenta Norja! Hotellin aamupala on monipuolinen, jokaiselle löytyy jotakin. 

Aamunvirkut ovat jo ehtineet kävelylle, tai sisarhotellin kuntosalille ennen 

energiatankkausta. Suosittelemme, että käytte Tromssassa hakemassa päivän 

bussimatkalle vähän piknikevästä, koska pysäytämme bussin matkalla seuraavaan 

majapaikkaan ja nautimme perinteisen maisemapiknikin, mikäli säänhaltija sen suo. 

Matkanjohtaja muistuttaa asiasta edellisenä päivänä, niin että kaikilla on varmasti jotain 

evästä mukana. On huomioitavaa, että kun suuntaamme Senjalle, ei supermarketteja ja 

kahviloita ole joka vuorennyppylän takana – suurella saarella on vain 8000 asukasta!  

Ajo Tromssasta Senjalle on lyhyt, vain parisataa kilometriä, mutta teemme matkan aikana 

lyhyen luontokävelyn, joten on hyvä varata jalkaan tai bussiin käsimatkatavaraan mukavat 

jalkineet, jotka ovat tukevat myös kävellä luonnossa.  



       

Senjan hotellimme sijaitsee kauniilla paikalla merenrannalla, vanhan kalastajakylän laiturin 

tuntumassa. Hotellin kautta mahdollisuus vuokrata urheiluvarusteita, tai varata erilaisia 

retkiä. Suosittelemme myös jalan tutustumista hotellin lähiympäristöön, sekä mahdollisesti 

pientä patikkareissua läheiselle vuorelle. Uiminen upealla, kirkasvetisellä hiekkarannalla 

on myös houkutteleva vaihtoehto.  

Hotelli: Hamn i Senja  http://www.hamnisenja.no/hamn-resort/  

 

4. Matkapäivä SENJA (aamiainen) 

Yksi matkan kohokohtia on herätä luontoparatiisissa. Aurinko ei ole laskenut yön aikana, 

joten luonnonkauneutta voi ihailla ympäri vuorokauden. Aamiaisen jälkeen lähdemme 

tekemään saarikierroksen, jonka aikana näemme tämän suuren ja monipuolisen saaren 

maisemia. Erityisesti pohjoisrannikon tietä pidetään erityisen kauniina ja se on listattu 

mukaan Norjan 18. kauneimpaan maisemareittiin.  

Maisemareitin pituus on noin 100 km. Pysähdymme mm. katsomaan Husoyn saarekkeella 

sijaitsevaa, yhtä saaren vanhinta kalastajakylää, joka on hyvin kuvauksellinen 

puurakennuksineen ja kalastusaluksineen. Reitin aikana ihaillaan vuoria, vuonoja ja merta, 

noin kiteytetysti ja saamme tilaisuuden kuvata maisemia ilman kiirettä. Yksi suosittu 

pysähtymiskohde on Tungeneset, jossa on tehty hyvä kulkuinen näköalareitti kävelijöille 

ihan merenrannan tuntumaan komeiden vuoristomaisemien keskelle. Maisemareittiin voit 

tutustua täällä https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/senja/  

Päivän päätteeksi suosittelemme osallistumista keskiyön vuonoristeilylle. Tämä on 

ainutlaatuinen mahdollisuus kokea pohjoinen luonto. Hinta-arvio 100 €/hlö. Retki varataan 

kauttamme, lisätietoja toimistostamme. 

         

http://www.hamnisenja.no/hamn-resort/
https://www.nasjonaleturistveger.no/en/routes/senja/


5. Matkapäivä SENJA – NARVIK (aamiainen, illallinen) 

Aamiainen merinäköalalla ja kävely rannalla – niistä on Senjan saaren toinen aamu tehty. 

Nautimme komeasta hotellin ympäristöstä vielä ennen kuin pakkaamme tavaramme 

bussiin ja jatkamme matkaamme. Tänään tutustumme Senjan saaren saamelaismuseoon, 

joka sijaitsee Kaperdalenin alueella. Täällä asustivat Kaperdalen suvun saamelaiset 1700-

luvun lopulta aina 1900-luvun alkuun. Ulkoilmamuseo on avoinna rajoitetusti ja 

suunnittelemme päivän ohjelman museon aukioloaikojen mukaan. 

 

Narvik on päivän päätepiste ja ehkä maisemallisesti hieman vaatimattomampi kuin 

matkamme muut Norjan kohteet. Kaupungilla on kuitenkin varsin mielenkiintoinen historia 

ja siellä on hyvä toisen maailmansodan ajasta kertova oma museonsa. On 

huomionarvoista, että Norjan pienillä museoilla on hyvin rajoitetut aukioloajat. Narvik on 

kalastuskaupunki, mutta myös tärkeä satamakaupunki sijaintinsa ansiosta, sieltä ovat 

lähteneet Pohjois-Ruotsista louhitut malmit maailmalle. Narvik on kuuluisan malmiradan 

(Ofotbanen – Malmbanan) päätepiste. 

Narvikissa nautimme matkamme jäähyväisillallisen, jonka aikana on mukava kertailla 

matkan antia ja vaihtaa yhteistietoja valokuvien jakamista varten. 

Hotelli: Scandic Narvik 

         

 

6. Matkapäivä NARVIK – OULU (aamiainen, retkilounas) 

Matkan viimeisen aamiaisen nautimme tyylikkäässä hotellissamme Narvikin keskustassa. 

Paluumatka tuo meidät hienojen Pohjois-Ruotsin maisemien halki, ohittaen komean 

Torniojärven ja sitä ympäröivät tunturimaisemat. Ajomatka Narvikista Kiirunaan seurailee 

kuuluisaa malmirataa. Ohitamme Ruotsissa Kiirunan, Kalixin ja Haaparannan kaupungit 

ennen rajanylitystä. Matkalla kevyt retkilounas. Saavutamme Oulun alkuillasta.  

 

 

 

 

 

 



Matkan hinta sisältää 

- majoituksen keskitasoisissa hotelleissa jaetuissa kahden hengen huoneissa 

aamiaisella 

- matkaohjelman mukaiset retket ja sisäänpääsyt 

- illallisen hotellissa kolmena iltana sekä yhden retkilounaan 

- matkanjohtajan palvelut 

- kuljetuksen V. Alamäen turistiluokan bussilla 

 

Huomioitavaa 

- edellytämme normaalia liikkumiskykyä, jotta pienet kävelyt luonnossa onnistuvat 

- matkan varausmaksu maksetaan n. 2 kk varauksen jälkeen ja matkan loppusumma 

45 vrk ennen matkaa. Hyvissä ajoin ennen varausmaksun maksamista lähetämme 

teille tämän matkan erikoisehdot. 

- matkalle vaaditaan koronapassi. Sen hankkiminen ja sen tietojen oikeellisuus on 

asiakkaan vastuulla. 

- matka toteutuu, jos lähtijöitä on 30. 

 

Lisätietoja matkasta: matkat@v-alamaki.fi tai matkatuotannon puhelinnumerosta 050-514 

38 55 / Virpi Perunka. 

 

Linkkejä lehtijuttuihin Senjasta: 

 

https://retkilehti.fi/retken-jutut/senja-norja-pienoiskoossa/ 

https://www.is.fi/matkat/art-2000005800351.html 

 

mailto:matkat@v-alamaki.fi
https://retkilehti.fi/retken-jutut/senja-norja-pienoiskoossa/
https://www.is.fi/matkat/art-2000005800351.html

