Ruskamatka Inariin 04.09.-10.09.2017
Ruskamatkalla suunnataan Inariin, Suomen suurimpaan kuntaan. Majaa pidämme Saariselällä, joka sijaitsee Urho Kekkosen
kansallispuiston kupeessa, saamelaisalueella ja Lapin kultamailla. Ruskaviikkoomme mahtuu mahtavia maisemia, reippailua
luonnossa ja paljon mielenkiintoista koettavaa; vierailemme saamelaismuseo Siidassa ja risteilemme Inarinjärvellä sekä
Lemmenjoella. Kokeilemme kullanhuuhdontaa ja harjoittelemme suopunginheittoa. Ja paljon muutakin – tervetuloa mukaan!
Matkaohjelma:
04.09. maanantai – aikainen lähtö Vantaalta kohti Inarin Saariselkää. Ajomatkaa kertyy rapiat
1000km, ajassa noin 15 tuntia. Matkalla pidetään virkistys- ja jaloittelutaukoja n. 2,5 tunnin
välein. Majoittuminen Santa´s Hotel Tunturiin, illallinen ja sitten uni jo maittaakin.
05.09. tiistai – rauhallinen aamiainen ja aamupäivä oleskeluaikaa. Iltapäivällä tutustumme
Saariselän alueeseen ja käymme ensimmäisellä tunturilla, Kaunispäällä, jossa voimme ihailla
tuntureille avautuvaa maisemaa. Vierailemme myös Kiehisessä, kansallispuiston
palvelupisteessä, jossa tutustumme Ruijan poluilla -näyttelyyn. Buffet-illallinen hotellissa.
06.09. keskiviikko –suunnataan Inariin, jossa vierailemme saamelaismuseo Siidassa ja
risteilemme Inarinjärvellä. Siidan näyttelyt kertovat saamelaisten historiasta ja kulttuurista, ja
sen luontokeskus esittelee pohjoisimman Lapin luontoa. Opastetun kierroksen täydentää
Aurora Aanaar - esitys, joka on koottu Martti Rikkosen revontulikuvista. Inarinjärven risteily
kestää parisen tuntia ja sen aikana käydään Ukonsaaressa, jossa voi tutustua saamelaisten
kallioseitaan. Lounas Siidan ravintola Sarritissa ja vapaata aikaa näyttelyihin tutustumiseen.
07.09. torstai – tänään huuhdotaan kultaa! Ajelemme Tankavaaran Kultamuseoon, jossa
tutustumme Suomen kultahistoriaan ja itse kultaan ominaisuuksineen. Opiskelemme myös
vaskoolin käyttöä ja huuhdomme kultaa – löytämänsä hiput saa pitää! Tankavaarassa jää myös
vapaata aikaa, jolloin voit tutustua muihin kultakylän palveluihin, vierailla luontokeskuksessa
tai tehdä reippailun luontopoluilla. Buffet-illallinen hotellissa.
08.09. perjantai – teemme retken legendaariselle Lemmenjoelle. Ajelemme Njurguilahteen
Ahkun Tuvalle, josta lähdemme jokiveneristeilylle Lemmenjoen kansallispuiston maisemissa.
Veneilemme 20km matkan Ravadas-putoukselle; ihailemme vaahtoavia kuohuja, kuuntelemme
mahtavaa pauhua ja istahdamme päiväkaffelle. Jokiajelun jälkeen nautimme lohikeittolounaan
ja saamme kuulla saamelaisuudesta sekä joiuista.
09.09. lauantai –leppoisa päivä Saariselällä. Iltapäivällä käymme porotilalla, jossa ruokimme
poroja ja kokeilemme suopunginheittoa. Kahvittelemme pirtissä ja isäntäväki kertoo poroista ja
niiden hoidosta. Ajelemme vielä Kiilopäälle, joka on yksi alueen korkeimmista tuntureista.
Reippaimmat huiputtavat 546m kohoavan tunturin, mutta alueella on myös lyhyempi
luontopolku ja kahvilassa maukkaat munkit. Buffet-illallinen hotellissa.
10.09. sunnuntai – aika pakata matkatavarat bussiin ja suunnata takaisin kotikulmille, jonne
saavutaan illalla monen monta mielen valokuvaa rikkaampana.

Matkan hinta on 765eur/hlö ja siihen sisältyy:
 bussikuljetukset Vantaalta Vantaalle ( Helsingissä ainakin Kiasmalta ),
 majoitus kahden hengen standard-luokan huoneessa
 puolihoito; aamiainen hotellissa ja ohjelman mukaisesti lounas tai buffet-illallinen
 ohjelmassa mainitut retket ja vierailut
 Astor Matkapalvelun matkanjohtajan palvelut ja
 Palvelu Hytösen nämä kulmat tuntevan kuljettaja-matkanjohtajan palvelut
Lisämaksusta yhden hengen huone 160eur.
Santa´s Hotel Tunturi sijaitsee kylän keskustassa ja sen pihasta lähtevät Saariselän ulkoilureitit.
Päärakennuksen lisäksi on kuusi majoitusrakennusta ( 50-100m ), joissa on 260 huonetta.
Standard-luokan huoneissa on kaksi vuodetta, TV, puhelin, WiFi, vedenkeitin ja jääkaappi sekä
kylpyhuoneessa wc, suihku ja hiustenkuivain. Monipuoliseen palvelukokonaisuuteen kuuluu
kuntosali ja saunat, jotka lämpiävät iltaisin. Aamiainen ja päivällinen tarjoillaan
päärakennuksessa ravintola Siulassa, jossa on myös iltaohjelmaa.
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