
 
Matka Tenolle ja jäämerelle 11. - 17.8.2018 
 
 

Päijät-Hämeen kalatalouskeskus ry järjestää yhdessä Tenon Lohiranta Oy:n kanssa matkan 
Tenolle ja jäämerelle 11. – 17.8.2018. 
 
 

Lähtö bussilla lauantaina 11.8.2018 klo 8.00 Lahdesta (matkakeskus) 
- Matkareitti kulkee Vääksyn, Padasjoen, Kuhmoisten, Jämsän, Jyväskylän, Oulun, Ke-

min ja Rovaniemen kautta ja kyytiin voi tulla reitin varreltakin 
 

lauantai 11.8. 
- lähtö Lahdesta klo 8.00 
- saapuminen Rovaniemelle noin klo 19.00.  
- majoittuminen 
 

sunnuntai 12.8. 
- aamiainen 
- lähtö Rovaniemeltä klo 10.00 
- pysähtyminen Inarissa, omaehtoinen tutustuminen saamelaismuseo Siidaan 
- saapuminen Utsjoelle noin klo 19.00.  
- majoittuminen ja ruokailu 

 
maanantai 13.8.  

- aamiainen klo 8.00 alkaen 
- lähtö klo 10.00 jäämerelle Pykeijaan Norjaan 
o kuningasravun pyyntiin tutustumista ja jäämeren kalastusta veneellä (25 €/henkilö ja 

maksetaan suoraan kalastajalle)  
o tutustumista Pykeijan kylään ja rohkeimmat voida kokeilla uintia jäämeressä 

- ruokailu klo 18.00 alkaen 
 
tiistai 14.8. 

- aamiainen klo 8.00 alkaen 
- lähtö klo 10.00 Pulmankijärvelle (maailman ainoa makean veden järvi, jossa esiintyy 

luontaisesti kampelaa). Verkon kokemista (jos sää sallii). 
- pieni vaellus Skaidijärven polulla ja nokipannukahvit. 
- ruokailu klo 17.00 alkaen 

 
keskiviikko 15.8. 

- aamiainen klo 8.00 alkaen 
- lähtö klo 10.00 Varanginvuonolle ja ”kveenien pääkaupunkiin” Vesisaareen, joissa tu-

tustutaan paikallisiin nähtävyyksiin 
- ruokailu klo 18.00 alkaen  

 
torstai 16.8. 

- aamiainen klo 8.00 alkaen 
- lähtö klo 10.00 Utsjoelle 
- Levajoelle Norjaan, jossa tehdään pieni vaellus Rastigaisan reitillä ja nokipannukahvit. 
- ruokailu klo 17.00 alkaen 
 

perjantai 17.8. 
- aamiainen klo 5.00 
- lähtö kotia kohti noin klo 6.00 

 



 
Ohjelma on alustava ja sitä on mahdollista muuttaa joustavasti. 

 
Majoitus 

- 2 x 8-10 hengen mökkiä, joissa omakotitaloa vastaavat mukavuudet. 
- 1 x 4 hengen mökki, jossa erillinen makuuhuone ja oma wc ja suihku. 
- 8 x 3-4 hengen mökkiä, joissa wc:t ja suihkut erillisissä huoltorakennuksissa.  
 
Ottakaa omat liinavaatteet (lakana, pussilakana ja tyynyliina) ja pyyhkeet mukaan. Ne voi 
ottaa myös Lohirannasta hintaan 15 euroa/setti. 
 
Tilava sauna on lämpimänä joka päivä. 
 
Kalastaminen tunturijärvillä edellyttää kalastusluvan hankkimista Metsähallitukselta. 
 
Ohjelmaan merkityt ateriat sisältyvät hintaan. Anniskeluoikeuksilla varustettu kahvila on 
avoinna aamusta iltaan. 
 
Matkan hinta 490 euroa/henkilö. Alennus 40 euroa, jos on aiemmin osallistunut Päijät-
Hämeen kalatalouskeskuksen järjestämällä Lohirannan matkalle. 
 
Lisätietoja Tenon Lohirannan lomakylästä www.tenonlohiranta.fi tai 044-309 5991. 

 


