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HämeBus ValmisMatkat järjestää syyskuussa viikon mittaisen ruskamatkan pohjoiseen Saariselälle, 

minkä sykähdyttävissä maisemissa koet ruskan uskomattoman väriloiston ja pääset tutustumaan Lapin 

taikaan sekä kulttuuriin.  

Lähde turvalliselle ja ikimuistoiselle matkalle Lappiin HämeBus ValmisMatkojen kanssa. Matkaa 

taitetaan rennosti ja turvallisesti hyvin varustellulla ja mukavalla turistibussilla, taukoja sopivasti pitäen. 

Matkan aikana on mahdollista patikoida omatoimisesti tuntureissa, osallistua ohjatuille safareille tai 

tutustua lapin ihmeelliseen kulttuuriin sekä ennen kaikkea nauttia ruskasta ja kiireettömästä ajasta 6 

matkapäivää. 

  

Majoittuminen:  

Hotelli Lapland Hotels Riekonlinna  

Tasokkaana lomakohteena tunnettu hotelli Riekonlinna palvelee monipuolisesti matkalaisia. Hotelli sijoittuu 

keskelle tunturikylää ja tarvittavat palvelut löytyvät kävelymatkan päästä.  

Hotellilla on yhteistyökumppanina Lapland Safaris, jonka luontopolku- / safaripalvelut löytyvät helposti samasta 

talosta. Hotelli Riekonlinnasta löytyy mm. seuraavia palveluita: tilava ravintola Linnasali (tarjolla mm. Lapin 

riistaherkkuja sekä Jäämeren eksoottisia antimia), sauna, kuntosali, langaton internet sekä aulabaari.  

Matkan hinta: 499€ / hlö aamiaisella – 630€ / hlö puolihoidolla 

Sis. bussikuljetus sekä ryhmänjohtajapalvelut, 6 yön majoitus 2hh (1hh lisä +200€, saunallinen +72€) aamiaisella, 

iltasauna, kuntosali ja wifi), HämeBussin päiväretken Inariin sekä kuljetukset Kiilopäälle.  

Päivämatka Pykeija, Jäämeri – Norja – Nuorgam  

Hinta 95€/hlö Sisältää kuljetukset turistibussilla, vierailu porotilalle, vierailu kalastajakylässä Pykeijassa sekä 

Lomakeskus Nuorgamissa. Matkalla on opastuksia sekä kahvit + lounas. Vähintään 15 lähtijää, jotta toteutuu. 

- SAARISELKÄ INFO - 

Saariselän tunturikylä sijaitsee Inarin kunnassa, osittain Urho Kekkosen kansallispuiston alueella monine 

nähtävyyksineen sekä vaelluskohteineen, esimerkkinä tunnetuimmat tunturit Kaunispää ja Kiilopää, 

joihin pääsee helposti kävellenkin sekä Laanilan kultareitti (kullankaivuun historiaa) ja Ivalojoen Kultala 

(historiallinen kullankaivuun tukikohta, mihin pääsee joko merkittyä polkua pitkin tai melomalla). 

Tunturikylä on pyritty rakentamaan mahdollisimman tiiviisti, jotta tarvittavat palvelut olisivat matkailijan 

ulottuvilla, sekä vaellusreittejä / tuntureita ympäröivää luontoa säästellen. 
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Matkaohjelma:  

Sunnuntai 19.09.  

Bussimme lähtee matkaan Kanta-Hämeestä varhain aamulla käyden läpi seuraavan reitin: Renko – Loppi 

– Riihimäki - Hämeenlinna – Parola – Iittala – Toijala – Tampere – Jyväskylä – Oulu – Saariselkä (paluu 

käänteisesti).  

Ajoaika Saariselälle on n. 13h olosuhteista riippuen. Matkalla pidetään taukoja sopivin väliajoin, jotta 

pitkä matka ei käy liian raskaaksi matkalaisille.  

Saariselälle saavuttua majoittuminen Hotelli Riekonlinnaan kahden / yhden hengen huoneisiin sekä 

illallinen hotellilla.  

Maanantai 20. – Perjantai 24.09.  

Aamiaiset ja päivälliset hotellilla. Omatoimista tekemistä, retkeilyä / vaellusta Saariselän merkatuilla 

kävelypoluilla.  

Tiistai 21.09.  

Inarin päivämatka (sis. matkapakettiin)  

Vapaaehtoinen päivämatka Inariin, missä mahdollista tutustua Siidaan ja paikallisiin kauppoihin. Matkan 

kesto n. 6h. Sisäänpääsy Siidaan 10€ / hlö.  

Siida on Inarin kirkonkylässä sijaitseva museo- ja luontokeskus. Siidassa toimivat yhteistyössä 

Saamelaismuseo sekä Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskus. Museonjohtajana toimii Sari Valkonen. 

Sana siida on pohjoissaamea ja se tarkoittaa saamelaista lapinkylää / porokylää.  

Keskiviikko 22.09.  

Halukkaille kuljetus Saariselältä Kiilopäälle.  

Kiilopää on 546 metrin korkuinen tunturi Urho Kekkosen kansallispuistossa, Saariselällä Raututunturien 

alueella. Kiilopäällä on kolme erimittaista luontopolkua: kilometrin mittainen Vasapolku, 5 kilometrin 

Poropolku sekä 6 kilometrin Kiirunapolku.  

Lauantai 25.09.  

Lähdemme kotimatkalle aamiaisen jälkeen aamulla klo 8:00. Matkalla pidetään taukoja sopivin väliajoin 
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Torstai 23.09. Lisähinnasta (oltava vähintään 15 henk.)  

Kokopäiväretki Pykeija, Jäämeri – Norja – Nuorgam (95€ / hlö)  

• Lähtö klo 7:30 hotellista  

• Sanilan porotilalla klo 10:15-11:00 (tauko 45 min.)  

• Tutustuminen porotilaan, missä nautimme välipalan: kahvi/tee + poroleipä  

• Klo 11-12:15 bussimatkailua  

• Klo 12:15 Pykeija (Pikku-Suomi) Varanginvuonon rannalla sijaitseva pieni kalastajakylä Etelä-Varangin kunnassa 

Pohjois-Norjassa. Suurin osa kylän asukkaista osaa kveeniä, suomen murretta. Norjan kieli on kuitenkin yleistynyt 

kotikielenä ja suomen kielen taito on katoamassa.  

• Tutustumista kylään klo 12:15-13:15  

• Klo 13:15-14:45 kuljemme Jäämeren vartta pitkin kohti Nuorgamia  

• Klo 14:45-15:45 Nuorgam Lomakeskus, keittolounas sekä mahdollisuus ostaa matkamuistoja ja 

porotuotteita. Nuorgamin Lomakeskus sijaitsee Suomen ja EU:n pohjoisimmassa kylässä, Nuorgamissa, Euroopan 

parhaimman lohijoen – Tenon rannalla, Norjan rajalla – Jäämeren kainalossa. Lomakeskus on Suomen ja EU:n 

pohjoisin kahvila-ravintola.  

• Klo 15:45-17:15 bussimatkailua  

• Mahdollinen max. 15 min tauko, Neljän Tuulen Tupa  

• Saapuminen takaisin Saariselälle hotellille noin klo 19:30  

 

Matkaehdot: 

Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse toimistoomme                                        

044-9886896 tai sähköpostitse myynti.hamebus@gmail.com. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 09.08.2021, jolloin viim. suoritetaan matkan kokonaishinnasta 50% 

suuruinen varausmaksu. Ilmoittautuminen on sitova maksetun varausmaksun jälkeen.                           

Loput matkapaketin hinnasta maksetaan 14 vrk ennen matkaa. 

Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa mahdolliset ruoka-aineallergiat / muut tarvittavat 

lisätiedot / -varaukset. 

Matka toteutuu, mikäli on vähintään 20 lähtijää. Maksimimäärä matkallemme on 35.                   

Pidätämme oikeuden matkan aikataulu- / ohjelmamuutoksiin. 

HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on merkitty matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin. Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 
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