Espoon latu ry

RUSKAMATKA AKUMAJALLE 30.8.-8.9.2019

Tervetuloa mukaan Espoon ladun järjestämälle ruskamatkalle Akumajalle, Paistuntureiden erämaaalueelle. Päiväretket suuntautuvat Paistunturien ja Kevon luonnonpuiston kohteisiin. Retkiohjelma on
suunniteltu sopimaan kaikille, myös retkeilyharrastuksen alkuvaiheessa oleville. Retken vetäjänä toimii
Harri Turpeinen.
Alustava ohjelma:
30.8. perjantai
Kokoontuminen Helsingin rautatieasemalla.
Klo 18:14
Junamatka kohti Kolaria alkaa. Majoittuminen yöjunassa makuuvaunuissa.
31.8. lauantai
Klo 08:47
Saapuminen Kolarin rautatieasemalle. Bussikuljetus Tenojoelle. Menomatkalla
pysähdytään Karigasniemellä hankkimaan ruokatarvikkeet tulevalle vaellusviikolle. Bussi
jättää ryhmän Tenojoen varteen, josta on n. 3,5 km kävelymatka Akujoelle
majoituspaikkaan.
Ryhmälle on varattu Akumaja sekä sen lähellä sijaitseva Dominickin mökki.
Akumajaan mahtuu 12 henkilöä. Mukavuudet: makuutilat, kaasulla toimiva keittiö, ledvalo, takka, kamina, rantasauna.
Dominickin mökki on 6 henkilölle. Mukavuudet: kaasuhella- ja uuni, kaasujääkaappi,
perusastiat ja keittiövälineet. Mökissä majoitutaan tunnelmallisesti kynttilänvalossa.
Akumajalla ja Dominickin mökillä on yhteiset ulkohuoneet ja sauna.
1.9. –6.9. sunnuntai- perjantai
Akumajan läheisyydessä on erinomaiset retkeilymaastot, maisemat ja mahdollisuus kokea
puhdasta erämaaretkeilyn henkeä. Alueella on myös hyvät sieni- ja marjamaastot.
Ajankohdan säätilanne vaikutta siihen minkälainen ruska matkalle osuu.
7.9. lauantai
Kävely Akumajalta Tenontien varteen, josta tilausbussi noutaa ryhmän. Ajo Norjan
puolelle Kautokeinoon ja sieltä edelleen Kolariin.
Klo 18:10
Lähtö Kolarista yöjunalla kohti Helsinkiä. Majoittuminen makuuvaunuissa.
8.9. sunnuntai
Klo 08:32
Saapuminen Helsingin rautatieasemalle.

Hinta

18 henkilöä
395 €/hlö
vähintään 15 henkilöä
430 €/hlö
12 henkilöä (majoitus vain Akumajassa)
440 €/hlö

Hintaan sisältyy:
- junamatkat Helsinki – Kolari – Helsinki 2-hengen makuuvaunuissa, 2. luokassa
- kuljetus tilausajobussilla Kolari – Karigasniemi - Tenontie
- viikon majoitus Akumajalla ja/tai Dominickin majalla
- kuljetus tilausajobussilla Tenontie – Kautokeino – Kolari
Hintaan ei sisälly:
- ateriat ja juomat
- retkeilyvälineet
- muut kuljetukset kuin ohjelmassa mainittu
- matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää.
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