Pohjois-Norjan upeat kalastajakylät 28.8. - 5.9.2020
28.08.2020

Matkaohjelma:
28.8.
Keräily Tallit - Kotka las - Karhula las - Hamina las - Leikari - Kouvola matkakeskus. Ajo Kemiin jossa majoittuminen Scandic Kemi
hotelliin. Illallinen Puistopaviljongissa klo 19.
29.8.
Aamiainen hotellilla. Aamiaisen jälkeen jatkamme kohti Kilpisjärveä jossa majoittuminen. Hotellilla illallinen. Rantasaunat käytössä.
30.8.
Kilpisjärvi - Yykenperä - tuntureilta Målseviin - Senja
Oppaamme tulee mukaamme Kilpisjärven matkailuhotelliin aamupalalle. Lähdemme ajamaan yhdeksältä vanhan

markkinapolun paikalle sota-aikana rakennettua tietä pitkin Yykeänperään, eli Skibotniin. Yykeänperässä, missä
suurimmalla osalla asukkaista on suomalaisjuuret, teemme pienen kiertoajelun vanhaa tietä pitkin markkinapaikan
kautta koukaten. Jatkamme matkaa rannikkoa myötäillen suomalaiskylien läpi. Tienviitat ja paikannimet ovat
kolmella kielellä, myös kveeniksi (vanha suomi). Nousemme sisämaahan tuntureiden saamelaisalueille, missä on
pieni kahvi- ja vessatauko Saame-keskuksessa ennen puoltapäivää. Esillä on perinteisiä käsitöitä. Tuntureilta
laskeudumme Målselvin viljavaan jokilaaksoon. Etelästä tulleet uudisraivaajat asuttivat laakson 1800-luvulla.
Nykyään se on tärkeä Tromssan läänin ruoka-aitta; siellä on lampaan- ja vuohenkasvatusta, karjataloutta ja
perunan sekä nauriin viljelyä. Målselvistä jatkamme rannikolle Finnsnesin satamakaupungin ja
meriliikenteen solmukohdan massiivisen sillan yli Norjan toiseksi suurimmalle saarelle Senjaan. Senjan sanotaan
olevan Norja pienoiskoossa. Alkuillasta ajamme rannikon pohjoista maisemareittiä pitkin kalastajakylien
kautta yöpymispaikkaamme Hamn i Senjaan. Illallinen.
31.8.
Hamn i Senja - Gryllefjord - Andenes - Bleik - Hinnøya - Langøya - stø - Myre
Hamn i Senjasta lähdemme aamupalan jälkeen kohti Gryllefjordin kalastajakylää. Siellä nousemme Andfjordin
vuonon ylittävään lauttaan. Tämä lauttamatka on kutsumanimeltään Whale Route johtuen siitä, että matkalla on
mahdollisuudet nähdä valaita. Lahtivalaat, kaskelotit, miekkavalaat ja pallopäävalaat oleskelevat
vuonon syvänteissä. Reilun tunnin matkan aikana on mahdollisuus nauttia kahvia. Saavumme Andenesin
kalastajakylään mistä jatkamme Andøyn saaren länsirannikon tuulille altista tietä pitkin etelään. Pysähdymme
puolenpäivän aikaan kuvaustauolle Bleikiin, yhdelle PohjoisNorjan hienoimmista, arktisten surﬀaajienkin
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suosimista, hiekkarannoista. Jatkamme etelään perinteisten kalastajakylien halki ja keskellä saarta olevan suuren
suoalueen läpi Norjan suurimmalle saarelle Hinnøyalle. Hinnøyalta jatkamme retkemme seuraavalle saarelle
Langøyalle, joka puolestaan on Norjan kolmanneksi suurin. Sininen kaupunki Sortland on Langøyan keskustaajama
ja merivoimien päätukikohta. Suurin osa kaupungin julkisista rakennuksista ja monet yksityisetkin on maalattu
sinisen eri sävyin. Jaloittelutauon jälkeen jatkamme Norjan rannikon ääripisteeseen Støn kalastajakylään, missä
meillä on opastettu kierros. Stø on yksi Norjan tärkeimmistä perinteisistä siimakalastajakylistä ja se on säilyttänyt
ikivanhat perinteiset menetelmänsä yllättävän hyvin. Støstä palaamme alkuillaksi Myreen missä majoittuminen
Myre Kysthotelliin. Siellä on mahdollisuus ostoksille kuntakeskuksen kaupoissa, ja kalastajien suosikki pubi Høtt'n
löytyy läheltä hotellia. Illallinen.
1.9.

Myre - Nyksund - Tromssa
Aamupalan jälkeen ajamme Nyksundin historialliseen kalastajakylään. Aikoinaan 70- luvulla
autioitunut Nyksund on yksi PohjoisNorjan tunnetuimmista matkakohteista. Erityislaatuinen
arkkitehtuuri ja muun muassa maailman pisin kaksikerroksinen laituripromenadi. Vietämme reilut pari
tuntia gallerioiden, kahviloiden ja kirpputorien kylässä, kuullen paikan historiaa ja tarinoita. Matkalla
pysähdymmee mm. henkeäsalpaavan maalauksellisella Målselvfossenin putouksella, jossa keittelemme autokahvit
maisemasta nauttien. Illalla majoitumme hotelli Scandic Tromsö. Illallinen hotellilla. Illallisen jälkeen voimme vielä
halukkaiden kanssa lähteä katselemaan Tromssan kaupunkia Fjellheisenin huipulta, josta avautuvat upeat näköalat
kaupungille sekä vuonoille. Ylös pääsemme helposti kaapelihissilla (lisämaksullinen).
2.9.
Päivä Tromssassa.
Aamiaisen jälkeen lähdemme jalkaisin kaupunkierrokselle. Tromssa on myös pyyntimiesten, kalastajien ja
löytöretkeiliojöiden kaupunki. Tromssasta löytyy yhteensä 16 täytettyä jääkarhua. Sanotaan että 14 prosenttia
oslolaisista aikuisista uskoo, että Tromssan kaduilla voi törmätä jääkarhuun. Kaupungin markkinoinnissaan esillä
pitämä jääkarhu on siis hämännyt muitakin kuin tietämättömiä ulkomaisia turisteja.
Päivällä vapaata aikaa kierrellä kaupungilla tai voimme vierailla Polariassa, maailman pohjoisimmassa Akvaariossa
(lisämaksullinen). Useimmat Polarian näyttelyistä käsittelevät pohjoisella Jäämerellä sijaitsevan Huippuvuorten
saariston vedenalaista lajistoa. Akvaariossa on viiden näytön laajuinen panoraamaelokuva, arktinen
napatutkimuslaitteistoa esittelevä kävelyreitti, täytettyjä eläimiä, simuloitua routamaata, useita altaita joissa
esitellään paikallista merieläimistöä, avoimia akvaarioita, joissa esitellään rantaeliöitä, sekä lapsi- ja
vauvaystävällisiä näyttelyitä. Akvaarion keskipisteenä on avoin hyljeallas, jonka asukkaat ovat koulutettuja ja
esiintyvät yleisölle. Hyljealtaan sivuilla on katseluaukkoja ja sen pohjalla kulkee läpinäkyvä vedenalainen
tunneli. Rakennuksen ulkonäkö muistuttaa arktisen merenkäynnin rannalle paiskaamia jäälauttoja.
Ilallinen hotellilla
Illallisen jälkeen teemme vielä kävelykierroksen laitureiden kautta vanhaan Tromssaan ja kävelykatua pitkin
maailman pohjoisimman panimon pubiiin Ølhalleniin. Yksi tunnetuimmista täytetyistä jääkarhuista löytyy maailman
pohjoisimman panimon Ølhallenin nurkkauksesta. Täällä tunnettujen karhun kaatajien henki elää edelleen.
3.9.
Tromssa - Kiiruna
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Kiirunaa. Ennen kuin lähdetään ajamaan Kiirunaan piipahdamme vielä
Jäämerenkatedraalissa (viralliselta nimeltään Tromsdalenin kirkko). Tämän jälkeen tehdään vielä lenkki Kvaløyan
saaren puolella. Näemme kaupunkia vielä hieman toiselta puolelta ja pysähdymme paikassa nimeltä Eide Handel,
joka on oiva paikka tutustua norjalaiseen ruokaan. Voimme hetken maistella ja katsella runsaita liha- ja kalatiskejä.
Siellä norjalaiset perinneherkut ovat esillä ja maisteltavana.
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Tutustutaan matkalla ihan tienvaressa sijaitsevaan maatilamuseoon. Matkalla pysähdymme Tjeldsundin
näköalakahviossa, missä on mahdollisuus kahviin ja välipalaan. Saavumme Kölin vuoriston yli Björklidenin
ja Abiskon karujen tunturimaisemien kautta Kiirunaan, missä majoittuminen viihtyisässä Bishop Arms hotellissa.
Hotelli on aivan Kiirunan kaivoskaupungin keskustassa. Kaupungin nuori historia on nähtävissä keskustan ja
lähiympäristön rakennuksissa. Illallinen hotellilla.
4.9.
Kiiruna - Oulu
Aamiaisen jälkeen lähdemme Kiirunasta kohti Oulua. Matkalla pysähdymme Haaparannassa, jossa mahdollisuus
tehdä ostoksia. Oulussa majoittuminen Scandic hotellissa. Illallinen
5.9.
Oulu - Kotka
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Kotkaa. Matkalla omakustanteiset tauot. Kotkaan saavumme n klo 19.
Matkan hinta 1270 euroa sis. Kuljetukset ja kuljettajan palvelut, oppaan palvelut Norjassa, ohjelmassa mainitut
retket ja vierailut (ei Fjellheisenin hissilippua eikä Akvaarion pääsylippua), 8 x illallinen, autokahvit, majoitus 2HH,
lauttamatka Norjassa.
Matkapaketti yhden hengen huoneessa 1580 euroa.
Huom! Lähetämme toukokuussa 250 euron ennakkolaskun ja loppulaskun n kuukautta ennen matkan ajankohtaa.

Lähtöaikataulu ja hinnat
Aika

Pysäkki

A

B

07:00 Kotka - Jyrkilän tallit

1290 €

1580 €

07:20 Kotka - Kotkan linja-autoasema

1290 €

1580 €

07:40 Kotka - Karhulan Linja-autoasema

1290 €

1580 €

08:00 Hamina - Haminan linja-autoasema

1290 €

1580 €

08:00 Kouvola - Matkakeskus

1290 €

1580 €

Hintaryhmät
A: Matkapaketti, Aikuinen
B: Matkapaketti 1HH
Matkapaketti sisältää
Matkapaketti

Varaa matka: jyrkila.bussimatkat.ﬁ

Pohjois-Norjan upeat kalastajakylät 28.8. - 5.9.2020
Jyrkilä Oy
Y-tunnus: 1971600-9

Aittakorventie 2
48400 Kotka

050-3866001
matkat@jyrkila.com

