8. elokuuta 2022

Elämysmatka tilausajobussilla Kilpisjärvelle, kolmen valtakunnan rajalle
ja Mallan luonnonpuistoon, sekä Norjan Skibotteniin 9.-15.9.2022

Perinteisen tavan mukaisesti jakaudumme kahteen ryhmään; vaeltajat ja sunnuntairyhmä. Vaeltajat liikkuvat
maastossa sunnuntaina, maanantaina ja tiistaina noin 13 km/päivä ja yöpyvät teltoissa tai autiotuvissa.
Sunnuntairyhmä liikkuu huomattavasti vähemmän ja yöpyy pääsääntöisesti sisätiloissa.
Matkan hinta: LYjäsenet



Matkan hinta: ei jäsenet

sunnuntairyhmäläiset
vaeltajat
lapset alle 12v

490€/h
390€/h
190€/h

+5%

Hintoihin sisältyy:







bussikuljetukset
majoitukset
laivakuljetus kolmen valtakunnan rajapyykille

leiriruokailut
menomatkalla aamupala
tulolounas ravintola Kilpisjärvessä

Sitovat Ilmoittautumiset 20.8 mennessä sähköpostilla: ilmoittautuminen@turunluonnonystavat.fi

Ohjelma tiivistetysti (tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittatuneille)
Perjantai 9.9

Lähtö Turun Linja-autoasemalta tilausajolaiturilta klo 16
Lauantai 10.9

aamiainen Kolarin / Pellon paikkeilla noin klo 6

ruokailu ravintola Kilpisjärvessä

matkustetaan Malla-laivalla Koltalahteen, sieltä jatketaan kävellen Kolmen valtakunnan rajapyykille (3 km)

rajapyykiltä palataan takaisinpäin noin 100m Kuohkimajärven varaustuvalle, joka on varattu käyttöömme kahdeksi
vuorokaudeksi, tupaan majoittuu 10 henkeä, loput majoittuvat autiotupaan tai telttoihin
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vaeltajat aloittavat urakkansa noin 3 kilometrin totuttelulla siirtymällä Goldahytalle
illalla perinteiset illanviettoaktiviteetit

Sunnuntai 11.9

sunnuntaina, maanantaina ja tiistaina vaeltajat liikkuvat maastossa noin 13 km/päivä ja yöpyvät teltoissa tai autiotuvissa

sunnuntairyhmä liikkuu varaustuvan lähimaastossa merkittyjä polkuja pitkin ja käy myös Norjan puolella Goldahytalla

kartta

illalla perinteiset illanviettoaktiviteetit
Maanantai 12.9

sunnuntairyhmä patikoi Mallan polkua pitkin kohti Kilpisjärven Retkeilykeskukseen 11km

lyhyempää retkeilyä haluavat patikoivat Koltalahteen (noin 3km) ja sieltä 12:30 laivalla Kilpisjärven Retkeilykeskukseen (n
klo 13) ja viettävät aikaa siellä kunnes muu ryhmä saapuu (voivat myös lähteä heitä vastaan)

matkalla poiketaan Kitsiputoksella ja Pikkumallalla

siirrytään bussilla Norjan puolelle Olderelv Campingille n 50km; majoitutaan 3:een isoon mökkiin

sauna

päivällinen

illanvietto
Tiistai 13.9 vaellus 10

palataan bussilla takaisin Kilpisjärven keskustaan ja huiputetaan Saana (noin 4 tuntia)

nautitaan omakustanteinen lounas jossain keskustan ravintolassa

tutustutaan Kilpisjärven luontokeskukseen

noudetaan vaeltajat bussilla sovitusta paikasta

palataan Olderelv Campingille koko porukalla

vaeltajat majoittuvat heille vattuihin pikkumökkeihin

saunotaan

nautitaan yhteinen itse valmistettu päivällinen jossain isossa mökissä tai yhteisruokailualueella

illanvietto
Keskiviikko 14.9

pyöritään aamupäivä turisteina Skibottenissa

kotimatkalle lähdetään noin klo 14

pysähdyksiä tarpeen mukaan
Torstai 15.9

n klo 10 saavutaan Laitilaan

n klo 11 saavutaan Turun linja-autoasemalle

Tervetuloa mukaan kokemaan elämyksiä hyvässä seurassa !

Ruska 2022lyhyesti.docx

