
Lapin eksotiikkaa ja yöttömän yön taikaa! Yöpyminen iglussa, veneretki Lemmenjoella ja 
risteily Inarinjärvellä. Retkiä historiallisiin kohteisiin ja tarinoita legendaarisista henkilöistä sekä 

kolttasaamelaisten elämästä.

OHJELMA: 
18.6. Torstai.  Finnairin lento klo 10.55 Helsingistä 
Ivaloon. Kuljetus Aurora Villageen, jossa majoittuminen kat-
toikkunallisiin (igluihin) mökkeihin. Keittolounas. Iltapäivällä 
kävelyretki läheiselle laavulle, jossa nautimme iltapäiväkah-
vit. Illallinen hotellin ravintolassa. 
19.6. Perjantai.  Aamiainen. Siirrymme 
Ivalo-hotelliin, johon majoitumme seuraavik-
si vuorokausiksi. Jatkamme Palton perheen 
tilalle Lemmenjoelle. Ajamme jokiveneel-
lä noin 10 km kansallispuiston alueelle ja 
näemme muun muassa joen rantatörmällä 
kivikautisia peuranpyyntikuoppia. Tutustumme 
Lemmenjoen vanhimpaan saamelaistilaan, 
kuuluisan Kaapin Jounin suvun asuinpaikkaan. 
Nautimme keittolounaan juhannusjoiun säestyksellä 
ja kuulemme tarinoita Kaapin Jounista ja saamelaisten 
elämästä. Paluu hotelliin, jossa sauna lämpimänä. 
Päivällinen hotellissa. Klo 23. lähdemme Kaunispään 
huipulle kohottamaan maljan keskikesän yöttömälle 
yölle. 
20.6 Lauantai.  Aamiainen. Vietämme leppoisasti ju-
hannuspäivää upeissa maisemissa Menesjärven rannalla 
Korpikartanossa. Päivän aikana leikkimielistä ohjelmaa. 
Keittolounaan nautimme kodassa. Paluumatkalla hotelliin 
pysähdymme Karhunpesäkivellä. Illallinen hotellissa. 

21.6. Sunnuntai. Aamiainen. Retki Nellimin kylään. 
Kuulemme Raja-Joosepin ja helmenpyytäjä Huhti-Heikin 
hurjat elämäntarinat paikan päällä Luttojoen rannalla. 
Jatkamme matkaa vanhalle, nykyään kunnostetulle uitto-
rännille, joka on muisto 1920-1930 -luvun suurista savotoista. 

Rännillä on pituutta 304 metriä. Paistamme makkaraa 
laavulla ja kuulemme kolttasaamelaisten historiasta 
ja nykypäivästä Irja Jefremoffin kertomana. Käymme 
vielä Paatsjoen sillalla ja Pyhän Kolminaisuuden ja 
Trifon Petsamolaisen ortodoksisessa kirkossa.  

22.6. Maanantai. Aamiainen. Opastettu Inarin-
järven risteily. Inarinjärvi sai kansainvälistä huomiota 
maailman kauneimpana järvialueena. Näemme kuuluisan 

Ukonkivensaaren jossa sijaitsee saamelaisten pyhä 
uhripaikka. Risteilyn jälkeen vierailu Saamelaiskult-
tuurikeskus Sajoksessa. Lounas hotellissa. Kuljetus 
Ivalon lentoasemalle.  Lento klo 18.25 laskeutuu 
Helsinkiin klo 20.55.

Hinta: 1 395 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 160 €. Toimi-
tusmaksu 10 €/varaus.  
Hintaan sisältyy: lennot, majoitus, bussikuljetuk-
set, ohjelmassa mainitut ruokailut, retket, sisäänpää-
symaksut ja paikallisoppaan palvelut.

Matkanjohtajana Liisa Huhtala.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteiselle.

Juhannus Inarinmaalla 
18.–22.6.2020 
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Tuulan matkat
www.tuulanmatkat.fi

Matkaemäntä Tuula Kanninen

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:  
Etelämatkat 050 572 2197 

tai liisa.huhtala@etelamatkat.fi

Tuulan matkat


