RUSKAMATKA NORJAAN LOFOOTEILLE
To – Ti 01. – 06.09.2022 (6pv)
Matkaohjelma (ryhmämatka):
To 01.09.

Lähtö bussilla (Sorsasalo, Kuopio – Siilinjärvi – Iisalmi - Vuolijoentie–Säräisniemi–Vaala) kohti Oulua.
Matkan varrella pidetään virkistäviä taukoja. Matka jatkuu tästä Tornioon ja Torniojokilaaksoa pitkin
kohti pohjoista. Jokilaakso on maantieteellisenä Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa. Alue muodostaa yhtenäisen murrealueen. Tornio oli Ruotsin vallan aikana merkittävä kauppakaupunki, jonka menetettyään Ruotsi perusti omalle puolelle rajaa Haaparannan kaupungin, jotka yhdessä muodostavat kaksoiskaupungin. Matarengin kohdalla käännytään vasemmalle ja ylitetään raja Ruotsin puolelle. Ajo Yli-Kainuuseen, eli Överkalixiin, jossa majoittuminen Grand Arctic Resort, päivällinen hotellissa.

Pe 02.09.

Aamiainen hotellissa. Ryhmän opas Lauri Pietikäinen jatkaa ryhmän mukana tästä kohtaa matkaa.
Huoneiden luovutuksen jälkeen matka jatkuu aluksi Kalixjokea seuraillen kohti Jällivaaraa. Matkalla
ylitämme napapiirin ennen Lansjrveä, jonka rannalla pidämme tauon. Pian maisemaan alkaa ilmestyä
korkeita vaaroja, ja ennen Kiirunaa on myös suuria suoalueita. Kiiruna on Ruotsin pohjoisin kunta ja
tärkeä rautamalmin louhintakeskus. Kaupungin keskusta joudutaan siirtämään tulevina vuosina kilometrillä, koska on vaara, että se vajoaa louhimisen takia.
Kiirunan jälkeen seuraava pysähdys on Tornräskin tunturijärven rannalla sijaitsevassa Abiskon kylässä.
Rantatie on uskomattoman ihana kirkasvetisine järvineen, lampineen ja puroineen. Matka jatkuu ohi
Kebnekaisen Norjan puolelle. Majoittuminen hotelliin Scandic Hotel Narvik, päivällinen hotellissa.
(455km).

La 03.09.

Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä teemme pienen kierroksen Narvikissa ja lähdemme sitten vuonojen rantoja seuraillen Lofooteille, jossa ensimmäinen tutustumiskohteemme on Henningsvaerin kalastajakylä pikku saarella. Nykyään sinne pääsee kahden sillan kautta, mutta aikaisemmin (jo 1800-luvulla) vain kalastajaveneillä. Saarelaisten päätuote on kapakala. Vuonna 2007 kuningatar Sonja avasi
kiinteän, öljyvaroilla rakennetun tieyhteyden Lofooteille, niinpä solahdamme välillä alittamaan merenlahtia tunneleihin (pisin yli 6 km) ja välillä taas ylitämme vuonoja huikeita siltoja pitkin. Maisemat
ovat henkeäsalpaavat! Majoittuminen hotelliin saarten pääkaupungissa Svolvaerissa meren äärellä,
Thon Hotel Lofoten. Päivällinen hotellissa. (220km)

Su 04.09.

Aamiainen. Tänään teemme Lofoottien saarikierroksen Laurin opastuksella. Päivän aikana kuulemme saarten historiaa ja nykypäivää, saamme nähdä uskomattomia hiekkarantoja ja vuorenhuippuja. Vierailemme
Nusfjordin kalastajakylässä, joka on Norjan vanhin ja parhaiten säilynyt kalastajakylä (Unescon suojelukohde). Kylään vievää pikkutietä reunustavat mahtavat kiviseinämät. Viikinkimuseossa näemme, miten
muinaiset viikingit asuivat ja elivät. Retken aikana nautimme lounaan. Iltapäivällä palaamme takasin Svolvaeriin, jossa vapaata aikaa tutustua kaupungin idylliseen keskustaan ja kalasatamaan. (200 km). Päivällinen hotellissa. (lautta + 400km ajo)

Ma 05.09.

Aamiaisen jälkeen lautta vie meidät Svolvaerista Skutviikiin ja olemme jälleen mantereella. Vuonojen
ja tuntureiden reunustamaa tietä jatkamme Fauskeen, jonka halki E6-valtatie kulkee. Fauskessa louhitaan maailmankuulua punasävyistä marmoria. Sieltä jatkamme edelleen Ruotsin puolelle. Reitti kulkee
pitkin hopeatietä vesistöjen ympäröimään Arjeplogiin, jossa majoitumme hotelliin, https://silverresort.se/boende/silverhatten/. Päivällinen hotellissa. (450 km). Oppaamme Lauri jättää ryhmän tämän
päivän päätteeksi.

Ti 06.09.

Aamiainen. Lähdemme kohti kotimaata, mutta Ruotsin puolella poikkeamme vielä Älvsbyssä ihailemassa Storforsenin koskea. Koski on kiehtonut ihmisiä jo vuosituhansia, ja se on tiettävästi Euroopan
suurin vapaana virtaava koski. Putousta koskelle tulee yhteensä 82 m noin viiden kilometrin matkalla.
Pauhu on mahtava varsinkin keväällä. Lounas päivän aikana. Iltapäivän ja illan aikana matkaamme Tornion kautta Suomen puolelle ja Vaalaan (580 km Vaalaan).

Hinta:

1020 €/henkilö

Matkalle on muutama paikka vielä jäljellä!!

Hintaan sisältyy:
 Bussimatkat em. ohjelman mukaan mukavalla turistibussilla
 Majoitus hotelleissa 2-hengen huoneissa
 Aamiainen hotellissa (5) sekä päivällinen hotellissa (5)
 Suomea puhuvan ja alueen tuntevan Lauri Pietikäisen opastuksen 02.-05.09. välisen ajan
 Viiking -museon liput, lauttamatka Svolvaer – Skutvik kansipaikoin
Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, muut ruokailut, ruokajuomat
Matkan maksamista ja peruutuksia koskevat ehdot saa kysymällä matkatoimistosta. Matkassa on pohjaryhmä Vaalan alueelta – mutta ko. ryhmä ottaa mielellään mukaan kaikki halukkaat. Ryhmällä on kaksi aktiivista vetäjää, jotka
järjestävät mm. bussissa yhteistä ohjelmaa. Matkalle mukaan kuvallinen henkilötodistus, suosittelemme passia tai
EU-henkilötodistusta
Vakuus: Kuluttajaviraston Matka-Mainiolle myöntämä vakuusnumero on 3424/00/MjMv, mikä antaa oikeuden järjestää ja välittää matkoja

Matkan liikennöi: Kuopion Tila-Auto Oy
Matkan vastuullinen järjestäjä:
MATKA-MAINIO OY - Nilsiä

Puh. 017 – 46 33 666 (puh. palvelut 16-18)
henna@matkamainio.fi

Kohdekartta:

oikeus uudelleen reititykseen pidetään

