Saariselän Patikkamatka

MATKAOHJELMA
Varaukset viimeistään 15.7.2022 mennessä. Seppo-Juhani 040 5060 330
Ke 31.8.

Ajoreitti: Lahti, Heinola, Jyväskylä, Saariselkä, paluu Jyväskylä, Heinola, Lahti.
Lähtö Lahdesta klo 5:00. Ajamme maisemia katsellen ja taukoja pitäen. Illansuussa
majoitumme Kylpylähotelliin. Ruokailu vielä illalla. Loppu ilta rauhaa ja vapaata oloa.

To 01.9.

Hotelliaamiainen. Klo 10:00 startti hotellin edestä
Rumakurulle Seppo-Juhanin kanssa (sauvat mukaan).
Rauhallista menoa 12km nauttien syksyisestä luonnosta. Päivällinen.

Pe 02.8.

Aamiainen. Tankavaaran retkelle lähtö klo 11.00.
Tälle päivälle on varattu noin 4 tuntia yhteistä aikaa pyörähtää Tankavaaran kultamailla.
Retken hinta 10€. Tankavaarassa on baari, kullanhuuhdontamuseo ja paljon historiaa.
Urheilullisille löytyy lenkkipolkuja. Palaamme iltapäivällä hotellille, jossa odottaa
päivällinen.

La 03.9

Aamiainen. Ulkoilu ja shoppailua jokaisen oman maun mukaan

Su 04.9.

Aamiainen. Aamupäivä omaa ohjelmaa. Iltapäivä klo 13.00 kokoonnumme bussille ja
lähdemme viettämään 3h yhteistä aikaa! Palaamme päivälliselle.

Ma 05.9.

Klo 7:00 aamiainen. Klo 8:00 lähdemme kotimatkalle.

Hinta

525 €/henk, puolihoidolla 2 hengen huoneessa (majoitus/aamiainen/päivällinen)
125 € /Yhden hengen huonelisä
Bussikuljetus, hotellisaunan, 5xpäivällinen. Patikkaretki Rumakurulle Seppo-Juhanin
kanssa omat eväät mukaan. Meno ja paluumatkan ruokailut eivät sisälly matkan hintaan.
Muutokset vielä mahdollisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Kuulumme valmismatkarekisteriin - Peruutusten osalta noudatamme valmismatkoilla
Seppo-Juhani Oy/ SjoyTravelin erityismatkaehtoja. Sivuillamme www.sjoy.fi. Pyydettäessä lähetämme ehdot postitse.
Seppo-Juhani Oy toimii vastuullisena matkanjärjestäjänä ja on asettanut vakuuden Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.
Kuluttajavirastonumeromme on: 4409/05/Mj, y-tunnus 0803891-1

HYVÄ TIETÄÄ
- Matkavakuutus: .
Kehotamme peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja
matkatavaravakuutuksen hankkimista.
Seppo-Juhani Oy ei vastaa henkilö kohtaisista tapaturmista eikä
matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista
- Unohtuneiden matkatavaroiden palautus asiakkaan omalla
kustannuksella.
- Peruutusten osalta noudatamme valmismatkoilla Seppo-Juhani
Oy/ SjoyTravelin erityismatkaehtojen kohta erityismatkat.
Tilausmatkaa koskevien peruutusehtojemme mukaan viime hetken peruutuksen tapahtuessa (myös
sairastapaukset) peruutusturva on haettava aina vakuutuksesta.
Tietoturva ja peruutusehdot sivuillamme www.sjoy.fi. Pyydettäessä lähetämme ehdot postitse.
Huom! Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Seppo-Juhani Oy toimii vastuullisena matkanjärjestäjänä ja on asettanut vakuuden Suomen Kilpailu- ja
kuluttajavirastolle. Kuluttajavirastonumeromme on: 4409/05/Mj, y-tunnus 0803891-1

TEKEMISTÄ TUNTURISSA

Syksyn aktiviteeteistä suosituimmat ovat luonnollisesti vaellus ja retkeily.
Erävaelluksen ohella syksystä voi nauttia marjastamalla ja sienestämällä.
Syyskuu on parasta aikaa puolukan poimintaan.
Palveluista löytyy runsaasti omakustanteista toimintaa esim.
- Pyörä- sauva vuokrausta - erilaisia aktiviteetteja, mönkijöillä ja ilman
- Ohjelmoituja Porotilalla käyntejä - Hierontaa, hemmottelua ja iltamenoja!
REITIT JA POLUT : Teemalliset Tunturiin -lähireitit tarjoavat tarinallisia päiväretkireittejä niin
aloitteleville kuin kokeneillekin retkeilijöille. Kaikilta lähireiteiltä löytyy jokin luonnon tarkkailuun
liittyvä teema. Reitit sopivat hyvin myös lapsiperheille ja luonnossa ensi kertaa liikkuville
matkailijoille.
KYLPYLÄ
Kylpylä on paras paikka rentoutua reippaan ulkoilun jälkeen. Viihtyisällä allasosastolla riittää tekemistä
kaikenikäisille – vaikka koko päiväksi. Voit nauttia olostasi porealtaassa ja vesihieronnassa, käydä välillä
ihanissa hemmotteluhoidoissa ja levähtää saunan lämmössä. Trooppisen porealtaat ja saunamaailman
lämpimät löylyt rentouttavat ja tuovat nautinnollista vastapainoa päivän aktiviteeteille.
SAARISELÄN KAUPPAKESKUS KUUKKELI
Kuukkelin uudet liiketilat Siulassa. K-Marketin kerroksessa palvelevat myös Kuukkelin kotileipomo ja kotikeittiö, josta myydään mukaan valmista ruokaa – muun muassa Kuukkelin poronkäristystä ja pizzoja.
Samassa kerroksessa palvelevat myös Inari-Saariselän Keskusvuokraamo, Majoitus Kuukkelin vastaanotto,
Kuukkelin pyörävuokraamo ja aktiviteettien myyntitoimisto. Pääkerroksessa ovat myös Saariselän Posti,
Matkahuolto ja lääkekaappi. Myös Alko on aukeamassa tiloihin lähiaikoina.
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