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Opastettu kävely isokuruun sekä pyhänkasteen
putoukselle (2,5 tuntia) 69€/henkilö
Patikointi pitkin Suomen syvimmän kurun pohjaa, kohti historiallista
Pyhänkasteen putousta antaa elämyksiä, joita on vaikea verrata.
Jyrkät seinämät nousevat 220 metrin korkeuteen ja kurun pohjalla
kulkee helppokulkuiset pitkospuut, jotka johtavat kuuluisan
Pyhänkasteen putouksen juurelle. Ympäröivä luonto vaihtelee
paljon matkan aikana ja tulet kuulemaan mielenkiintoisia tarinoita
alueen geologisesta synnystä, historiasta, luonnosta sekä ihmisistä,
jotka löysivät tämän paikan ensin.

Luonto, marjat sekä villiyrtit
(1,5 tuntia) 59€/ henkilö
Euroopan puhtain luonto ympäröi sinut kevyellä kävelyretkellämme. Jo
jääkauden aikaan lapin villiyritit sekä marjat ovat ruokkineet
alkuperäiskansojamme sielua sekä hyvin vointia. Tällä retkellä kuulet
lapin luonnon aarteista ja niiden käytöstä.

Luontoretki lintutornille
(3 tuntia) 79€/ henkilö
Kävellemme läpi mahtavien tunturimaisemien pitkospuita pitkin
lintutornille. Voit seurata tornista linnun elämää, sekä opit samalla lisää
linnuista, ympäröivästä luonnosta sekä alueen eläimistä.
Retki on myös mahdollista tehdä lintutornille, joka ei vaadi kävelyä.

Arktinen luonto, taivas sekä revontulien synty
ja valokuvaus (2 tuntia) 69€/henkilö
Euroopan puhtain luonto sekä valosaasteeton taivas näyttäytyvät
sinulle , kun oppaamme ohjaa teidät yön pimeyteen paikkaan
jossa on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulet. Iltanuotion
loimussa kerromme sinulle uskomuksia sekä tarinoita
tähtitaivaasta sekä ohjeistamme miten saat otettua kuvia
revontulista. *saatavilla 1.9.18-13.11.18 & 1.9.19-13.11.19

Yöttömän yön kanotointi (2,5 tuntia)
95€/henkilö

Lähde kanssamme kanotoimaan keskiyön auringon alle.
Mikä sen parempaa kun antaa itsensä rentoutua
laineiden liplattaessa, keskiyön auringin punaisessa
hehkussa. Kesikyön auringolla uskotaan olevan
voimaannuttavaa sekä parantavaa vaikutusta. Ilta-aikaan
erilaiset linnut ja eläimet voivat näyttäytyä jokien ja
järvien rannoilla.

Kanoottiretki pyhäjoella (5 tuntia) 95€/henkilö
Tule nauttimaan kanssamme luonnon kauneudesta
melontaretken parissa! Retkemme alkaa historiallisten PyhäLuoston kansallispuiston tuntureiden kehystämän
Pyhäjärvenkylän läheisyydestä . Pyhäjoki virtaa erämaan läpi
rauhallisesti ja on mahtava kokemus kaikille.
Reitin pituus on noin 13 km ja hinta sisältää kuljetuksen
päätepisteeltä takaisin majoitukseen.
*saatavilla 1.6-15.10.2018

Kanoottiretki Pyhäjärvellä (2,5 tuntia)
69€/henkilö

Pyhäjärvellä melominen on erittäin rentouttava tapa nauttia
luonnosta ja Pyhän tunturien kauniista maisemista.
*saatavilla 1.6-15.10.2018
Kummatkin retket sopivat hyvin aloitteleville melojille!

Keskiyön auringon vaellus. Lapin mystiset tarut ja uskomukset
(3 tuntia) 105€/ henkilö

Tämän retken aikana koet upeat maisemat ja jääkauden kokeneet Pyhä-luoston tunturi maisemat.
Kun nousemme tunturiin kohtaamaan mahtavan keskiyön auringon, jopa maakotka saattaa liidellä päällämme.
Kuulet retken aikana lapin sekä suomen taruja, sekä mystisiä kertomuksia Hiidestä - Ahtiin sekä saamelaisiin
uskomuksiin. *available 1.6-1.8.2018

Lappilaiset Olympialaiset (3 tuntia)
49€/henkilö minimi 8 henkilöä
Tykätty ohjelmia kaverinporukan ja eri organisaatioiden
koulutusten tai kokousten yhteydessä. Olemme
versioineet sitä asiakkaiden toiveiden, aikataulujen ja
olosuhteiden mukaisesti. Esimerkki lajeja:
* suopungin heitto, lankkuhiihto, vaistotikka,
jousiammunta, pulmatilanne, ilmakivääriammunta,
frisbeetarkkuus, tietovisa, kirjainarvaus…

Pyhätunturin kulttuuri kierros (3 tuntia)
Naava, Aittakuru ja revontulikappeli 69€/henkilö
Pyhä-Luoston kansallispuiston Luontokeskus Naavassa on lumoava luontonäyttely. Opastetulla kierroksellamme
pääset tutustumaan Pyhä-Luoston alueen luontoon, geologiaan ja kulttuurihistoriaan ja metsäsaamelaisten
elämäntapoihin.
Opastetun kierroksen jälkeen käymme myös hämmästyttävässä Aittakurussa, joka on ainutlaatuinen luonnon
muovaama amfiteatteri ja tunnettu lukuisista kulttuuritapahtumistaan. Reitti itsessään (700m pitkospuut) on jo
elämys. Tämä jälkeen vierailemme Suomen ensimmäisessä turistikirkossa, jonka kauneus yllättää kävijänsä.

Saamelaisuudesta nykypäivään (3 tuntia)
95€/Henkilö
Tällä retkellämme menemme Suvantoon, ehkä
kuuluisimpaan historiallisesti merkittävään kylään Lapissa.
Suvannon kylä on yksi harvoista kylistä Lapissa, joita ei
poltettu Lapin sodassa. Suvannon kylä on myös saanut
Europa Nostra -palkinnon tunnustuksena ainutlaatuisen
kulttuuri- ja rakennusympäristön säilyttämisestä ja sen
eteen tehdystä arvokkaasta työstä.
Kuulet retken aikana mielenkiintoista historiaa viimeisestä
jääkaudesta, saamelaisten elämästä, Lapin ja Lannan rajan
ylittämisestä ja jokivarsikylien asuttamisesta aina tähän
päivään.

Valokuvaus sekä luontokävely ametistikaivokselle
(2,5 tuntia) 69€/ henkilö sisältää liput ametistikaivokselle
Aloitamme helpon kävelyn ametistikaivokselle, jonka aikana näet upeat
kansallis-puiston maisemat. Kävelyn aikana kerromme sinulle ympäröivästä
luonnosta ja sinulla on mahdollisuus ottaa upeita kuvia ympäristöstämme.
Saavuttuamme Ametisti kaivokselle osallistumme kaivoksen vierailuun ja voi
löytää kuuluisan lapin shamaaneiden kiven.
*saatavilla 1.6-30.10.2018

Maisemahissillä tunturin huipulle (kesto 1,5 tunti)
Hinta 69€/hlö (sis menopaluu lipun tuolihissiin)
Upeat Pyhä-Luoston maisemat ovat helposti saavutettavissa tuolihissillä.
Pienellä kävelyllä näet koko Pyhä-Luoston kansallispuiston ympäristön ,sekä
kuulet oppaaltamme alueen synnystä sekä ympäristöstä. Tunturin päällä
on myös ravintola missä tarjotaan alueen parhaan kahvit sekä vohvelit.
Huom! Kovan tuulen tai ukkosen vuoksi tuolihissi saattaa olla joku päivä
hetkellisesti suljettuna.

Patikointi Kivitunturiin (5 tuntia)
95€/henkilö

Kivitunturin patikointi on eräs jännittävimmistä ja
mielenkiintoisimmista retkistä, jonka voit tehdä
Pyhä-Luoston alueen ulkopuolelle.
Hyvällä kelillä jopa Korvatunturi voidaan nähdä.
Reitin varrella pääset myös ylittämään Pirunkurun
riippusillan, jonka ylitys ei välttämättä sovellu
korkean paikan kammoisille.

Kalastusretki (3 tuntia)
Mato-onginta 79€/henkilö
Virvelikalastus 109€/henkilö (sisältää luvat)
Läheiset järvet ja useat joet tarjoavat mahtavia
kalastuskohteita luonnon ystäville, patikoijille ja kaikille,
jotka tykkäävät kalastamisesta.

Voit kokea kalastuksen salat helposti kanssamme, me
otamme kaiken huomioon mitä kalastuksessa tarvitsee.
Tarjoamme retken aikana nuotiolla makkarat sekä
nokipannukahvit. *saatavilla 1.6-15.10.2018

Linturetket
Alueellamme pesii ainakin 81 lintulajia ja jopa 128
erilaista lajia on täällä tavattu. Monet Jäämeren,
Vienanmeren ja Tundra-alueen linnut vierailevat
alueillammeojen pirttien jokivarsikylät, joten täällä on
mahdollista havaita harvinaisiakin Siperian itäisiä lajeja ja
merilintuja Vienasta. Esim. Taigan linnut, kuten sinipyrstö
ja pikkusirkku. Merikotkakin on löydettävissä Lokan
alueelta.
Kuukkeli, vanhojen metsien utelias onnenlintu voi jopa
istua syömään kädellesi, joten pidä kamera valmiina!
Kairankutsu järjestää monia erilaisia linturetkiä eri
kohteisiin Pyhä - Luoston kansallispuistossa ja sen
ympäristössä. Erikoisempien lintulajien bongausta varten
kuljemme laajemmalla alueella Itä-Lapin alueella.

Vuokraus
Vuokraamme kanootteja sekä kajakkeja omatoimiselle retkelle Pyhä sekä Luosto aluella.
Kanootti 45€ / päivä (2-3 henkilöä)
Kajakki 30€/ päivä (1 henkilö)
Hinta sisältää melontavälineet , opastuksen, kartan, melontaliivit, kypärät, vesitiiviin tavaroiden
säilytyspussin sekä tarvittavat pelastautumisvälineet.

Kaikki retket voidaan järjestää tarjoilulla
Nokipannukahvi + tee ja makkara
5€/henkilö
Nokipannukahvi + tee ja nuotiolettu, hillo, kermavaahto
10€/henkilö
Termarikahvi + tee ja eväsleipä
10€/henkilö

Teemme myös ohjattuja kävely ja patikointi retkiä sekä opastettuja kulttuuri ja
sotahistoriallisia retkiä Pelkosenniemelle, Sallaan, Savukoskelle, kemijärvelle sekä
Sodankylään. Jos kiinnostuit räätälöimme retken kiinnostuksesi mukaan.

