396€
hlö

Ruskamatka Leville 13.-16.9.2018
Lapin Materiaalipankki - Juha Kauppinen

Tämä ruskamatka suuntautuu Leville, jossa patikoidaan monipuolisilla retkeilyreiteillä
ja tehdään retkipäivä Pallakselle kansallispuiston upeisiin tunturimaisemiin. Ennen
paluumatkaa tutustutaan pohjolan alkuperäiskansaan saamelaisiin Levitunturin kupeessa sijaitsevassa Samiland-näyttelyssä. Tervetuloa mukaan!
MATKAOHJELMA

3. matkapäivä

1. matkapäivä

Runsas buffet-aamiainen hotellin ravintolassa. Retkipäivä Pallakselle, lähtö bussilla Leviltä klo 09.00. Aluksi Pallaksen
luontokeskuksessa luontoaiheinen filmi
ja lyhyt näyttelyn sekä reittivaihtoehtojen esittely. Tämän jälkeen opastettu
retki Taivaskerolle – Taivaskero on Pallastuntureiden ja koko tunturiketjun korkein
huippu, jonka kivinen laki kurkottaa
807 metrin korkeuteen merenpinnasta.
Taivaskeron laelta avautuvat avarat tunturimaisemat ja täällä nähdään vuoden
1952 olympialaisten muistolaatta, sillä
Suomen olympiatuli sytytettiin siellä
yöauringon loisteessa. Taivaskeron kierros n. 9 km, reitti on vaativa, polulla on
runsaasti nousua.

Bussimatka Leville. Majoittuminen Break
Sokos Hotel Leviin. Klo 17.00 päivällinen
hotellin ravintolassa. Klo 18.30 päivällisen jälkeen lyhyt kävelykierros Levin
keskuksessa. Yöpyminen hotellissa.
2. matkapäivä
Runsas buffet-aamiainen hotellin ravintolassa. Päivä omatoimista aikaa ulkoiluun Levin monipuolisilla retkeilyreiteillä;
halukkailla mahdollisuus retkeillä matkanjohtajan johdolla.
Reittivaihtoehtoja esim.
- Jääkausi/Geologinen polku n. 9 km.
Polku alkaa Luonto- ja kongressikeskus
Levi Summitin pihalta ja kiertää Levitunturin myötäpäivään puurajan tuntumassa ja palaa Levi Summitin pihaan. Polulle
pääsee kävelemällä Eturinteen ylös tai
kävelemällä Express gondolihissille, jolla
nousu (omakustanteinen maksu).

rista ja mytologiasta. Sisänäyttelyssä
kuullaan mitä eroa on kolttasaamelaisilla
ja tunturisaamelaisilla, millaisia ovat perinteiset saamelaiset elinkeinot ja muinaiset taruhahmot. Kierroksen päätteeksi nautitaan kahvit ja n. klo 11.30 alkaa
paluumatka Kainuuseen. Paluumatkalla
tarvittavat tauot ja mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun/kahvitteluun.
Illalla perillä lähtöpaikkakunnilla.

HINTAAN SISÄLTYY
• bussimatkat ohjelman mukaisesti
• 3 vrk majoitus Break Sokos Hotel Levissä 2-hengen standard-huoneessa
• 3 x aamiainen hotellin ravintolassa

• 3 x päivällinen hotellin ravintolassa
Vaihtoehtoisesti mahdollisuus omatoi• hotellin iltasaunojen ja kuntosalin
miseen retkeilyyn tai matkanjohtajan
käyttö aukioloaikoina
johdolla lyhyempään reittiin Vatikurun
•
opastettu retki Pallakselle, sis. luontoluontopolulla, joka kiertää lenkin Pallaskeskuksessa filmi ja lyhyt esittely,
tuntureiden kupeessa (n. 3 km). Reitti
oppaan palvelut patikointiretkellä
on
helppokulkuinen.
Illalla
paluu
takaisin
- Entisaikojen Eloa –polku n. 18 km. PolBussireitti:
Sotkamo-Kajaani-Paltamo-Puolanka-Levi.
•
retkieväät yhtenä päivänä
Leville.
Klo
17.00
päivällinen
hotellin
ku alkaa Levikeskuksesta Zero Pointin
Huom. Aukioloajat ja retkiohjelmat ravintolassa.
sitoumuksetta;
pidätämme
oikeuden reittimuutoksiin esim. säästä johtuen.
Yöpyminen
hotellissa.
• pääsymaksu ja opastettu kierros
pihasta (Hullu Poro Areenalle Rakkaja varaukset
15.6.2018
mennessä Kainuun Sydänyhdistyksen toimistosta,
p. 0400 289 108.
Samiland-näyttelyssä
vaaraan päin)Lisätiedot
kiertäen tunturin
juurella
4. matkapäivä
myötäpäivään takaisin lähtöpaikkaan.
• kahvit ja kahvileipä Samilandissa
Runsas buffet-aamiainen hotellin ravinPaluu takaisin Levin keskukseen, jossa
halukkailla mahdollisuus esim. omatoimiseen käyntiin Marian Kappelissa
(avoinna klo 11-15), Levin kylpylässä
(avoinna 11-21), lounaaseen tai iltapäväkahviin Levillä. Klo 17.00 päivällinen hotellin ravintolassa. Yöpyminen hotellissa.

tolassa.

Klo 09.30 huoneiden luovutus ja siirtyminen bussilla Samilandin näyttelyyn.
Klo 10.00 opastettu kierros Samiland
-näyttelyssä, joka kertoo Saamen kansan
tuhansien vuosien historiasta, kulttuu-

• Kirsi Kilpeläisen matkanjohtajan
palvelut

LISÄMAKSUSTA
• yhden hengen huone 93 € standard

Bussireitti: Sotkamo-Kajaani-Paltamo-Puolanka-Levi. Huom. Aukioloajat ja retkiohjelmat sitoumuksetta; pidätämme oikeuden reittimuutoksiin esim.
säästä johtuen. Matkavaraukset 10.8.2018 mennessä Kajaanin Latu, info@kajaaninlatu.fi tai puh. 045 101 6220. Paikat täytetään varausjärjestyksessä.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka, p. 0201 303 395 (puheluhinnat 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min).
Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja ja Pohjolan matkan ryhmämatkaehtoja.

