Matka pohjoisen aarteisiin ja
luontoon tutustuen 3.-7.9.2020

Torstai 3.9.2020
Joensuu-Lieksa-Kuhmo-Suomussalmi (Hiljainen Kansa)-Kuusamon
Suurpetokeskus-Kuusamon Tropiikki
Matkamme alkaa aamulla Joensuusta Lieksan ja Kuhmon kautta Suomussalmelle,
jossa tapaamme “Hiljaisen Kansan”.
Unohtumattoman tauon paikka Hiljaisen Kansan Niittykahvilassa
“Viitostiellä kulkijoita tervehtii vuodenajan, päivänkulun ja valon vaihtelussa elävä
näky. Nykyisen kotipaikkansa Hiljainen Kansa sai syksyllä 1994. Reijo Kela ei
suunnitellut Kansalleen pitkää ikää, mutta turvepäiset hahmot ansaitsivat itselleen
olemassaolon oikeuden. Hiljainen Kansa puetaan puhtaisiin kaksi kertaa vuodessa,
alkukesällä ja syksyllä. Kesän alussa kansa saa myös uudet päät suoraan
pellosta.Kansa vaatetetaan lahjoituksena saatavilla vaatteilla.”
Lähde https://www.niittykahvila.fi/hiljainen-kansa
Heitä tervehdittyämme jatkamme matkaa kohti Kuusamoa, jossa meitä jo odottavat
Suomen kesyimmät karhut Suurpetokeskuksessa.
“Kuusamon Suurpetokeskuksessa pääsee tutustumaan Suomessa eläviin
suurpetoihin.
Se on perustettu 1990-luvun alkupuolella karhun pennuille, jotka olivat menettäneet
emonsa ja olisivat muuten menehtyneet luonnossa.Tarhassa on tällä hetkellä useita
karhuja ja vanhin karhu on syntynyt 1992. Tunnetuimmat lienee Vyöti ja Juuso
karhu. Karhujen lisäksi tarhassa asustelee kettuja, ilveksiä sekä
koirasusia.Suurpetokeskus on yksityisesti rahoitettu villieläinten orpokoti.
Lähde https://kuusamon-suurpetokeskus.fi/index.html

Karhut hyvästeltyämme matka jatkuu hotellille Kuusamon Tropiikkiin, jossa aikaa
nauttia kylpylästä tai luonnosta. Hotellin ravintolassa illallinen.

Majoitus

Holiday Club Kuusamon Tropiikki
Standard 2 hengenhuone
Sisältää illallisen, buffet aamiaisen, vapaan kuntosalin ja
kylpylän käytön
https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/kuusamon-tropiikki/

Perjantai 4.9.
Kuusamo-Posio-Ruka-Pyhätunturi-Luosto lapland Hotels
Aamiainen hotellilla. Matka jatkuu Posiolle Kulttuurikeskus Pentik-Mäelle.
“Pentik-mäki on kulttuurintäyteinen matkailukohde Posiolla. Mäellä valmistetaan
Pentikin keramiikka-astiat, taide-esineet ja kynttilät. Tehtaanmyymälässä voi tehdä
uunituoreita löytöjä. Pentikin kiinnostava matka keramiikkapajasta tähän päivään on
myös nähtävillä mäellä. Lasikäytävillä toisiinsa yhdistetyt rakennukset muodostavat
2500 neliömetrin suuruisen yhtenäisen kokonaisuuden tehtaanmyymälöineen,
museoineen, näyttelyineen ja kahvioineen.”
Lähde https://www.pentik.com/fi/meista/kulttuurikeskus-pentik-maki
Keramiikan ihastelun jälkeen meitä kutsuu Rukan huippu. Rukalla nousemme
maisemagondolilla tunturille ja uskaliaimmat voivat lasketella rinteen alaspäin
kesäkelkkarataa pitkin.
“Rukan maisemagondoli Village-2-Valley ja tuolihissi Village Express vievät huipulle
ympäri vuoden. Tule koeajamaan Suomessa ainutlaatuinen, tunturin ylittävä
maisemagondoli ja näe Ruka täysin uudesta perspektiivistä.”
Lähde https://www.ruka.fi/maisemagondoli
Rukan maisemat katsastettua suuntaamme Lapin ainutlaatuiseen vierailu
kohteeseen Lampivaaran Ametistikaivokselle, joka sijaitsee huikeissa maisemissa
Lampivaaran huipulla Pyhä-Luoston kansallispuiston keskellä.
“Mielenkiintoinen tarina ametistista sekä alueen luonnosta ja geologiasta, sekä
ametistin kiteytymisprosessista, joka alkoi 2000 miljoonaa vuotta sitten. Tarina
sisältää myös erilaisia uskomuksia mitkä ovat yhdistetty tähän violettiin jalokiveen kaikki niistä positiivisia. Kaivamisen ja oman onnen ametistin löytämisen riemua.
Mukaansa saa ottaa yhden ametistin, joka mahtuu nyrkin sisään. Pienellä hinnalla
voi lunastaa itsellensä mukaan enemmän ametisteja. Käynti pienessä kivipuodissa,
jossa on mahdollista ostaa ametisteja ja paikallisesti tehtyjä ametistikoruja, joita ei
myydä missään muualla koko maailmassa. Vierailija voi halutessaan ostaa
kaivosyhtiön osakkeen ja osakekirjat ovat suomalaisten taidegraafikoiden
käsinvedostettuja etsauksia.
Tilausryhmät saavat ajaa omalla bussilla suoraan Lampivaaran kahviolle.
Kaivokselle täytyy toki nousta vielä portaita pitkin kahviolta. Tarvittaessa voimme
pitää kaivosesittelyn kahviolla, jonka jälkeen halukkaat voivat lähteä kaivamaan
oman onnenkiven tai vaihtoehtoisesti jäädä kahviolle ja valita aarrearkusta itselleen
ametistin.”
Lähde https://www.amethystmine.fi/fi/

Majoitus

Lapland Hotels Luostotunturi
Standard 2 hengenhuone
Sisältää illallisen ja aamiaisen sekä kylpylän käytön

https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/luosto/lapland-hotels-luostotunturi.html

Päivän upeita kokemuksia voi sulatella hotellin ametistikylpylässa sekä illallisen
äärellä.
Lauantai 5.9.
Pyhätunturi-Tankavaaran Kultamuseo-Saariselkä Kaunispään Huippu
Aamiainen hotellilla.
Tämän päivän aarteet löytyvät Sodankylän Tankavaaran Kultamuseosta, joka on
maailman ainoa Kansainvälinen Kultamuseo. Kultamuseon naapurissa on
Tankavaaran Kultakylä sekä UKK-puisto luontopolkuineen. Vaskoolinmuotoisessa
Golden World-rakennuksessa on näyttelyosioita yli 20 eri maasta ja museon
perusnäyttely kertoo Lapin värikkäästä kultahistoriasta.
“Kultaisella kierroksella legendat heräävät henkiin. Kuulet tarinoita Ivalojoen,
Lemmenjoen ja Tankavaaran kultahistoriasta sekä niihin liittyvistä henkilöistä.
Kultaryntäys Ivalojoelle alkoi 1868 ja jatkuu edelleen Länsi-Euroopan viimeisenä,
elävänä kullankaivuperinteenä.
Golden World - näyttelyssä, maailman suurimman vaskoolin alla, pääset
tutustumaan eri maiden kullanhuuhdonnan erityispiirteisiin ja kultaryntäyksiin, jotka
muuttivat maailmanhistorian kulkua.”
L
 ähde https://www.kultamuseo.fi/
Kullan lumoissa jatkamme luonto aarteen äärelle Saariselän Kaunispään huipulle.
“Kaunispään Huippu sijaitsee 437 metriä merenpinnan yläpuolella nimensä
mukaisesti jylhän Kaunispää tunturin huipulla.
Liki sadan tunturin sanoinkuvaamattomat näköalat odottavat Lapin kävijöitä.
Kirkkaalla säällä voi nähdä jopa 40 km päähän sijaitseville Venäjän tuntureille asti.
Nykyinen Huippu käsittää viihtyisän kaksiosaisen, 200-paikkaisen
panorama-ravintolan, huippuhienon, 50-paikkaisen Kravattikodan, baarin ja
korkealaatuisiin matkamuistoihin, neuleisiin ja Lapin kulta- ja hopeakoruihin
erikoistuneen Tuliaistuvan. Huipulle pääsee bussilla. Huipulta on kaksi kilometriä
Saariselän hiihtokeskukseen.”
Lähde http://kaunispaanhuippu.fi/fi/

Majoitus

Lapland Hotels Riekonlinna
Standard 2 hengenhuone
Sisältää illallisen ja aamiaisen

https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/saariselka/lapland-hotels-riekonlinna.html

Kevyemmän matkapäivän päätteeksi voi lähteä vielä nauttimaan purojen solinasta ja
raikkaasta ilmasta Saariselän tunturin luontopoluille.  Luontopolkujen varrelle voi
pysähtyä lukemaan tietoa Lapin luonnon kehityksestä ja lepuuttamaan jalkoja ja
silmiä hienojen tunturimaisemien äärellä. Illallinen hotellin ravintolassa.
Sunnuntai 6.9.
Saariselkä-Rovaniemi Santa Park-Ranua zoo
Aamiainen hotellilla. Jätämme Saariselän upeat maisemat ja lähdemme tapaamaan
Joulupukkia Rovaniemelle kohteenamme Santa Park.
“Tapaa Joulupukki, ylitä napapiiri, lähetä ystävällesi postia Napapiirin erikoisleimalla,
tapaa Joulupukin porot, tee ostoksia lukuisissa lahjatavarakaupoissa ja nauti
ainutlaatuisista matkailuelämyksistä Joulupukin Pajakylässä Rovaniemellä.
Joulupukki viettää aikaa Joulupukin Pajakylässä vuoden jokaisena päivänä
hoitamassa elämäntehtäväänsä; lasten ja aikuisten kiltteyden vaalimista sekä joulun
henkeen kuuluvan rakkauden ja hyvän tahdon sanoman levittämistä.
Tänä päivänä Joulupukin Pajakylä on Suomen ja Pohjois-Skandinavian johtavia
matkailukeskuksia. Keskellä Pajakylää, aivan napapiirin linjan vieressä, sijaitsee siro
ja muista rakennuksista iältään erottuva Rooseveltin maja, joka sisältää Rovaniemen
historiasta kertovan näyttelyn. Mutta tunnetko majan uskomattoman historian ja
tiedätkö mistä majan nimi on peräisin?”
Lähde https://santaclausvillage.info/fi/
Jouluinen mieli sydämessä suuntaamme Ranuan eläinpuistoon.
“Ranuan eläinpuistossa asuvat Suomen ainoat jääkarhut ja 50 muuta arktista ja
pohjoista eläinlajia, yhteensä n. 200 eläinyksilöä. Eläimet asustavat tilavissa
aitauksissa pohjoisen metsän keskellä, luonnollisessa ympäristössä.”
Eläinpuiston linnasta löydät Lappi-teemaiset matkamuistot, ihanat herkut ja hauskat
asusteet kotiväelle vietäväksi tai omaksi iloksi. Päärakennuksessa sijaitseva
eläinpuiston kauppa on eläinfanin paratiisi, josta mukaan voi napata vaikka ikioman
jääkarhun. Alueelta löytyy myös Fazer-makeismyymälä sekä viinimyymälä
Ranua-Revontuli”
Lähde https://www.ranuazoo.com/

Majoitus

Hotelli Ilveslinna
Standard 2 hengenhuone
Sisältää illallisen ja aamiaisen

Päivän päätteeksi voi tutustua Ranua kunnan keskustaan tai halutessaan lähteä
reippailemaan ulkoilureiteille. Illallinen hotellilla.
Maanantai 7.9.
Ranua-Kajaani-Lieksa-Joensuu
Aamiainen hotellilla.
Kotimatka alkaa. Matkalla pydähdymme Sotkamon Tuhkakylässä kaivosyhtiö
Terrafamen porteilla (jos emme saa alueelle vierailulupaa), jonka jälkeen
matkaamme kotiin Pohjois-Karjalaan mieli uusia elämyksiä täynnä.
Tarjouksemme sisältää matkat, majoituksen puolihoidolla (4 x aamiainen, 4 x illallinen) ja
kohteiden pääsymaksut.

565 € (Lähtijöitä min. 20 henkilöä)
499 € (Lähtijöitä min. 30 henkilöä)
1/hlö/huonelisämaksu

107 €

Tarjouksemme sisältää matkat, majoituksen puolihoidolla (4 x aamiainen, 4 x illallinen) ja
kohteiden pääsymaksut.

Varausehdot:
Sitovat varaukset 31.7.2020 mennessä.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii

