
 

Kaksi tunnetuinta kansallismaisemaa samalla reitillä 

KUUSAMO JA POHJOIS-KARJALAN UPEA KIERROS                          
+ vierailu Heinäveden luostareissa                                                                                                                                                                                                                    

Ke-Su 29.8-2.9.2018 (5 vrk)        

Mahtavan luontonsa ja nähtävyyksien ansiosta Kuusamo on maamme kauneimpia ja suosituimpia 

matkailukohteita. Pielisen Karjalan jylhänkauniit järvi-vaaramaisemat tunnetaan upeina 

luontokohteina maassamme ainutlaatuisen luontonsa ansiosta. 

Matkaohjelma 

Lähdemme klo 7.00 Porin matkailukeskuksesta Oulun kautta Kuusamoon (matkalla tarvittavat 

retkitauot). Iltapäivällä saavumme Kuusamoon ja majoitumme kylpylähotelli Tropiikkiin. Pitkän 

ajomatkan jälkeen onkin paikallaan virkistäytyä kylpylän raikkaissa vesissä ennen maittavaa 

iltaruokailua. Kaksi seuraavaa päivää (To-Pe) vietämme kiireettömästi Kuusamon kauniissa 

maisemissa.                                                                                                                                                                 

Ensimmäisenä päivänä vierailemme Suomen kauneimpiin lukeutuvassa Oulangan 

kansallispuistossa, ihastellen häikäiseviä nähtävyyksiä kuten Kiutakönkään mahtavaa 13,7 metrin 

korkeaa koskea. Lisäksi ajamme Posiolla sijaitsevaan kulttuurikeskukseen Pentik-mäelle (Pentik 

Center on monipuolinen museoiden, näyttelyiden ja tehtaanmyymälän yhteisalue).                                  

Toisena päivänä halukkaat voivat tehdä patikkaretken ns. lyhyen patikkakierroksen Oulangan 

huikaisevan kauniissa vaara-tunturimaisemissa. Myös hotellimme vierestä löytyy lenkkeilijöille 

hienot lenkkireitit ja retkeilymaastot.                                                                                                                                 

Lauantaina sanomme jäähyväiset Kuusamolle ja jatkamme retkeä edelleen kauniin luonnon 

merkeissä Pielisen Karjalan erämaisiin järvi-vaaramaisemiin.                                                                            

Matkalla poikkeamme Taivalkoskelle, jossa sijaitsee kirjailija professori Kalle Päätalon (1919-2000) 

lapsuudenkoti Kallioniemi. Näin saamme aidon kuvan kansalliskirjailijamme kotiseudusta kuin myös 

pienviljelijä-metsätyö-miesperheen arkisesta elämästä.                                                                                     

Iltapäivällä saavumme Pielisen karunkauniille järviseudulle, jossa vierailemme aluksi 

koivukaupungissa Nurmeksessa. Kaupunkikierroksella tutustumme mm. Bomban ainutlaatuiseen 

karjalaiskylään.                                                                                                                                                             

Nurmeksesta siirrymme Lieksan luontokaupunkiin. Vierailemme Pielisen historiallisessa museossa, 

jossa karjalaiset kansanperinteen tulevat aidosti esille. Pistäydymme Raili ja Reima Pietilän 

suunnittelemassa Lieksan tunnelmallisessa kirkossa ja mahdollisesti myös (aikavaraus!) 

kuvanveistäjä Eeva Ryynäsen ateljeessa.                                                                                                               

Majoitumme tasokkaaseen hotelli Puustelliin ja illalla nautimme talon maineikkaan aterian hotellin 

ravintolassa.                                                                                                                                                                 

 



 

 

Sunnuntaina hotelliaamiaisen jälkeen jatkamme matkaa kohti yhtä retkemme huippukohdetta; 

uljas, mahtava Koli. Suomalaisen kansallissymbolin omaleimainen lumo on avarat ja upeat näköalat 

jylhien vaarojen laelta yli 100 saarisen Pielisen. Kolin kansallispuiston parasta antia onkin vaarojen 

huipulta avautuvat päätähuimaavat maisemat. Kolin mahtavista maisemista ajamme Heinäveden 

luostarin yhdyskuntaan, jossa paikallisoppaiden johdolla tutustumme Valamon ja Lintulan 

luostareihin. Päivän lounaan nautimme luostarin ravintola Trapesassa.                                                         

Kotimatkalla pidämme tarpeelliset retkitauot ja myöhään illansuussa olemme tutussa 

kotikaupungissa Porissa. 

Hotellit:                                                                                                                                                                         

Kylpylähotelli Tropiikki Kuusamo (3 vrk) ja tasokas hotelli Puustelli Lieksassa (1 vrk). 

 

Retken hinta on 460e/hlö. Hintaan sisältyy ohjelman mukainen bussimatka, hotellimajoitus 

kahden hengen huoneissa, aamiaiset ja puolihoitoruokailut, kylpylän käyttöoikeus Kuusamon 

Tropiikissa, paluumatkalla ruokailu Valamon luostarin ravintolassa Trapesassa, 

sisäänpääsymaksut Pieliseen museoon ja Kalle Päätalon nuoruudenkotiin sekä opastuskäynnit 

Valamon ja Lintulan luostareissa.  

 

Kuljetukset: 

Lyttylän Liikenne Oy 

0445599602 

 

 

Varaukset ja maksut:  

Matkatoimisto Matkatuuli  (vastuullinen matkanjärjestäjä) 

Valtakatu 5, 28100 Pori, puh. 044 2420060                                                                                                                           

 

Mukaan mahtuu 40 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 


