
 

MURMANSKIIN 2. – 5.7.2020 

    

Tällä matkalla tutustumme luonnonvaroiltaan rikkaaseen Kuolan niemimaahan ja sen nuoriin 

kaupunkeihin kuten Kantalahteen ja Murmanskiin. Matkalla kuulemme myös alueen sotahistoriaa. 

Paluumatkamme taittuu Petsamon kautta Saariselälle, jossa majoitumme viimeisen yön. Matkamme 

matkanjohtajana toimii majuri evp Timo Karppinen, joka harrastaa sotahistoriaa. Tervetuloa mukaan. 

Alustava matkaohjelma: 

 

Torstai 2.7. 

Klo 06.00 Lähdemme Kuusamon linja-autoasemalta. Ylitämme valtakunnan rajan Sallassa. Venäjälle 

päästyämme tutustumme vanhan Sallan saksalaiseen sotilashautausmaahan ja kylään, 

mikäli Venäjän viranomaiset sen sallivat. Timo kertoo sotahistoriaa mm. Kairalassa, 

Alakurtissa ja Verman joella. Teemme kiertoajelun Alakurtissa, jossa on myös 

mahdollisuus käydä kaupassa. Nautimme aamupäiväkahvit sopivassa paikassa. 

Matkamme jatkuu Murmanskin tielle ja ajamme tutustumaan Kantalahden kaupunkiin, 

jossa nautimme lounaan.  

Matka jatkuu kohti Murmanskia ja matkan varrella käymme vielä katsomassa 

Montshegorskin ja Olenogorskin saastuneita teollisuuskaupunkeja. Illalla saavumme 

Murmanskiin, jossa majoittuminen keskustassa hotelli Azimutiin. Päivällinen hotellissa. 

Päivän ajo n. 600 km.  

 

   
 

 HOTELLI AZIMUT **** (paikallinen luokitus) 

Hotelli sijaitsee Murmanskin keskustassa aivan Tsentralny-puiston vieressä. 

Keskusstadionille on noin viiden minuutin kävelymatka. Hotellissa on ravintola, 24h-

vastaanotto ja baari. Huoneet on sisustettu kirkkain värein ja niissä on mm. minibaari, 

taulu-TV, pimennysverhot, hiustenkuivaaja ja mukavuudet. 

https://en.azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-murmansk/ 

 

Perjantai 3.7. 

Aamiainen hotellissa. Tänään tutustumme Murmanskiin suomenkielisen oppaan johdolla. 

Kohteina ovat maailman ensimmäinen, nyt museoitu, jäänmurtaja Lenin, 

sotamuistomerkki Aljosha ja sukellusvene Kurskin muistomerkki. Vierailemme 

atomijäänmurtaja Lenin -museossa. Loppupäivä on vapaata tutustumista Murmanskiin.  

 

Murmanskin kaupungissa on n. 340 000 asukasta. Perinteisiä nähtävyyksiä Murmanskissa 

on melko vähän. Merkittävin on valtava Aljosha- patsas, joka muistuttaa 

maailmansodasta ja siitä, että Murmansk on sankarikaupunki. Patsaan lähellä on myös 

akvaario. Kaupungissa on useita museoita, joista paras on maakuntamuseo. Murmansk on 

tyylipuhdas neuvostovallan ajan kaupunki valtavine kerrostaloasuntoalueineen. Toki 

kapitalistista rakentamistakin jo on. Murmannin rata päättyy tänne Murmanskiin. 



 

Kokonaisuudessaan kaupunki on erilainen kuin mikään muu länsikaupunki. Kyllä 

Murmanskissa kerran elämässään kannattaa käydä. Murmanskin vieressä on Kolan 

kaupunki ja Jäämeren rannassa on Sveromorsk, joka on puolestaan suljettu 

sotilaskaupunki. Siellä asustaa Venäjän Jäämeren laivasto.  

 

Yhteinen päivällinen hotellissa. 

 

Lauantai 4.7. Petsamo – Kirkkoniemi - Saariselkä 

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Tänään jätämme Murmanskin ja suuntaamme 

kohti Petsamoa, Norjan Kirkkoniemeä ja Suomea. Ajamme Kuolavuonon yli ja 

matkaamme 150 km päässä olevaan Petsamoon. Matkalla pysähdymme Litsajoella, johon 

saksalaisten hyökkäys pysäytettiin kesällä 1941. Matkalla näemme myös nykyaikaista 

sotaväkeä ainakin Sputnikin kaupungissa. Petsamossa käymme luostarissa ja 

sotilashautausmaalla. Täältä jatkamme Zapoljaryin nikkelikaupunkiin ja taivastelemme 

vanhan Nikelin kaupungin ympäristötuhoja. Nautimme lounaan.  

Norjan ja Venäjän rajan ylitämme Kolttakönkäällä. Kiertoajelemme Kirkkoniemessä ja 

Neidenvuonon rannalla, nautimme päiväkahvit sopivassa kohdassa. 

Suomen ja Norjan rajan ylitämme Näätämössä. Ajamme Sevettijärven ja Ivalon kautta 

Saariselälle, jossa majoitumme hotelli Riekonlinnaan. Päivän ajomatka n. 500 km.  

 

   
HOTELLI RIEKONLINNA 

Rauhallinen hotelli sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuiston vieressä 500 m päässä 

Saariselän kylästä. Huoneissa on parveke, satelliitti-tv, kahvin/teen keittovälineet, wifi ja 

mukavuudet. Hotellissa on ravintola Linnansali ja baari. Supermarket Kuukkeli on 800 m 

päässä hotellista.  

 

 Yhteinen päivällinen hotellissa. 

 

Sunnuntai 5.7. 

 Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Matkamme jatkuu Sodankylän ja Kemijärven 

 kautta kotia kohti. Matkaa päivälle kertyy n. 370 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hinta: min 30 lähtijää 

 430 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 min 25 lähtijää 

 470 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 min 20 lähtijää 

 525 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 90 euroa. 

 

Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaan 

- kahden yön majoitus Murmanskissa mainitussa hotellissa 

- yhden yön majoitus Saariselällä mainitussa hotellissa 

- aamiaiset hotelleissa 

- kaksi lounasta 

- kolme päivällistä 

- aamu- ja iltapäiväkahvit lauantaina ja torstaina 

- opastettu kaupunkikiertoajelu Murmanskissa 

- sisäänpääsymaksu museoituun atomijäänmurtajaan 

- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut 

 

Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut  

- ruokajuomat 

- viisumi ** pakollinen ** 

- matkavakuutus ** pakollinen** 

 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää 

minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa 

toimistostamme. Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiat viimeistään kuukautta ennen 

matkaa. Perillä kohteessa ilmoitettuja ei välttämättä voida enää toteuttaa. Huomioithan, 

että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet 

ovat rajalliset.  

 

Huomioi, että passin pitää olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen.  

 

Matka on hinnoiteltu 28.1.2020 valuuttakurssien mukaan. Teemme valuuttakurssitarkistuksen 6 

viikkoa ennen matkan alkua kuluttajaviranomaisten vaatimusten mukaan. 
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