Tarunomainen Lofoottien matka
ma 27.6. – la 2.7.2022
Gällivare 1 yö – Lofootit 2 yötä - Kilpisjärvi 1 yö - Kemi 1 yö
Ruotsi – Norja – Suomi (6 päivää)

Matkan hinta: 2hh:ssa 850 €/hlö, 1hh:ssa 1060 €/hlö
Hinta sisältää: kuljetukset alkaen Enosta, majoitukset puolihoidolla, matkaesitteen mukaisen matkaohjelman ja matkanjohtajan palvelut
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Kalle Kinnunen
puh. 040 512 6349
myynti@liikennekinnunen.com
www.liikennekinnunen.com

Matkaohjelma
27.6.2022
Lähtö matkalle (alustavasti): Eno – Joensuu – Kuopio – Oulu – Tornio
1. pv GÄLLIVARE
Ajelemme kohti Peräpohjolan vaaraisia ja metsäisiä maisemia ohittaen Oulun teknologiakaupungin kohti
Lapin maakuntaa Kemin ja Keminmaan kautta. Suomen ja Ruotsin rajan ylitämme Haaparanta-Tornio kaksoiskaupungin rajanylityspaikan kautta. Saavuttuamme Gällivaren kaupunkiin majoitumme Lapin tundramaisemissa keskustassa sijaitsevassa modernissa Grand Hotel Lapland -kokoushotellissa ja nautimme yhteisen illallisen.
28.6.2022
2. pv GÄLLIVARE - SVOLVAER
Matkamme jatkuu Ruotsin Lapissa Skandien vuoristoon kuuluvissa tunturimaisemissa. Näemme matkalla
Kiirunan kaupunkia, missä asutus on saanut siirtyä antamalla tilaa malmikaivoksille. Ohitamme karun,
mutta kauniin Torniojärven ajellen Norjan rajalle, missä maisemat muuttuvat entistä jylhemmäksi vuoristoksi. Matkalla Svolvaeriin voi pysähdellä ihastelemaan ainutlaatuisia pikkukyliä vuonoineen, joita reunustavat jyrkät vuorten rinteet. Majoitumme kahdeksi yöksi neljän tähden Thon Hotels Lofoten -konferenssihotelliin luonnon kauniissa satamassa Svolvaerissä ja nautimme yhteisen illallisen. Ajomatkaa kertyy päivän aikana noin 500 km.
29.6.2022
3. pv LOFOOTIT
Lofootithan luetaan maailman kauneimpien saaristojen joukkoon. Kuuden saaren ketju on melkoinen elämys autoilla yli siltojen ja tunnelien läpi vuorenrinteitä kiemurtelevaa maisematietä, missä avautuvat vehreät laaksot, valkoisiksi maalatut ja pitsikoristeiset talot, rinteillä laiduntavat lampaat ja auringossa kimmeltävät merenpoukamat. E10-tie päättyy pieneen kalastajakylään Å, aivan Moskenesøyn eteläkärjessä. Kylä on rakennettu kallioiseen ja ahtaaseen maastoon, joten kylään vie jännittävä kapea ja mutkainen tie. Paluumatkalla Moskenesøyan saarella jatkamme matkaa Norjan kauneimmaksi kyläksi valittuun
Reineen. Kylää ympäröivät Reinebringenin vuoret, joiden korkein huippu on 742 metriä merenpinnasta.
Vierailemme myös Borgissa Euroopan suurimmassa viikinkitalossa Lofotr-museossa, joka on rekonstruktio
alueelta löydetystä viikinkipäällikön asumuksesta kuudennelta vuosisadalta ja toimii samalla viikinkien
elämäntavan tutkimuskeskuksena. Lopuksi kyläilemme pienessä kalastaja- ja valaanpyytäjäkylässä 500
asukkaan Henningsværissä. Yhteinen illallinen Thon Hotel Lofoten -hotellissa. Ajomatkaa kertyy päivän
aikana noin 250 km.
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30.6.2022
4. pv SVOLVAER - KILPISJÄRVI
Lofooteilta matkamme jatkuu Norjan meren ja korkeiden vuorten reunustamaa Ofotvuonon rannikkoa
pitkin, kohti pohjoista. Tie kiemurtelee mutkitellen vuonojen rantoja ja taustalla olevaa vuoristoa pitkin.
Iltapäivällä eteemme jo avautuukin kimalteleva Kilpisjärvi. Majoitumme retrohenkiseen Lapland Hotels
Kilpikseen. Yhteinen illallinen. Ajomatkaa kertyy noin 430 km.
1.7.2022
5. pv KILPISJÄRVI - KEMI
Aamiaisen jälkeen ajelemme Käsivarren erämaa-alueen läpi, Enontekiön kuntaa kohti etelään. Pidämme
taukoja ja pysähdymme Lapin lahjapuodeissa Sonkamuotkalla, Kolarissa ja Pellossa. Pohjoisen laadukkaat
tuotteet kuljettavat mukanaan unelmia Lapista. Nehän ovat valmistettu poronluusta, koivusta, katajasta,
visakoivusta tai poronnahasta. Kemissä majoitumme klassiseen funkkistyyliseen Hotelli Merihoviin ja
nautimme yhteisen illallisen. Ajomatkaa kertyy noin 470 km.
2.7.2022
6. pv KEMI
Buffetaamiaisen jälkeen aloitamme kotimatkan.
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Tarunomainen Lofoottien matka –
muisto loistokkaasta viikinkien menneisyydestä
Norja tunnetaan satumaisesta luonnostaan ja matka Lofoottien halki on suurenmoinen elämys, ovathan
ne maailman kauneimpia saaristoja. Tie kiemurtelee äkkijyrkkien vuorenseinämien varjossa, läpi ahtaiden
solien kalastajakylästä toiseen. Välillä on vehreitä laaksoja ja valkeita hiekkarantoja, taustalla kimaltelee
syvän smaragdinvihreä meri. Matkalla näemme myös Suomen ja Ruotsin Lapin kauniit kesäiset maisemat.
Lofoottien maisemaa hallitsevat vuoret alpimaisine huippuineen kohoten suoraan merestä kivisinä rykelminä luoden vuonoille, nummille, pelloille ja pienille kalastajakylille jännittävän turkoosin värin. Suojaisissa lahdelmissa on pitkälle ulottuvaa merenrantaa suurine laajoine valkeine hiekkarantoineen, joita
huuhtoo jääkylmä vuorovesi. Saariston vetonaula onkin luonto ja satumaiset maisemat.
Lofooteilla palataan tuhat vuotta sitten olevaan tapahtumarikkaaseen ja tarunhohtoiseen viikinkiaikaan,
”Rautakauden loppuun”, jolloin ihmiset elivät kalastamalla ja metsästämällä. Viikinkiasutusta alueella oli
ensimmäisen vuosituhannen jälkipuoliskolla. Arkeologisten tutkimusten ansiosta näemme Skandinavian
suurimman viikinkiaikaisen rakennuksen rekonstruoituna, miten viikinkipäällikkö ja yhteisö elivät 600 –
luvulla. Nykyinen ”Borgin Longhouse” esittelee viikinkien elämää ja elinkeinoa, heidän retkiään, aseitaan,
korujaan, pukujaan, taidettaan ja muinaisia jumaliaan.
Elämä Lofooteilla on vuosisatojen ajan ollut mahdollista nimenomaan turskan ansiosta. ”Kalastus on
vanha perinne viikinkien ajoilta”. Turskan kuivatusprosessi on sama kuin viikinkien aikana. Ilmassa tuoksuu meri – sekä loputtomilla kuivaustelineillä roikkuva turska. Saariryhmien kalastajakylien idyllisiä majoitusmuotoja ovat myös kalastajamökit eli rørbuerit.
Matka Lofooteille ”viikinkiaikaan ja menneisyyteen” on erityisen antoisa, jännittävä ja vaikuttava. Pohjoismaiden asukkaat voivat olla ylpeitä ainutlaatuisesta viikinkimenneisyydestään.
Matkan kohokohdat ja unohtumattomat elämykset:
✓ Lofoottien saariryhmä (Hinnoya, Austvågøya,
Gimsøya, Vestvågøya, Flakstadøya, Moskenesøya)–
missä meri ja luonto kohtaavat dramaattisen kauneuden keskellä
✓ Pohjois-Norjan graniittivuoret ja vuonojen ylle kaartuvat sillat
✓ Lofotr-viikinkimuseo – suurin skandinaavinen Longhouse kuudennelta vuosisadalta
✓ Kauneudestaan kuulut idylliset kalastajakylät
✓ Gimsøystraumenin salmen ylittävä silta
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