
Elämysmatka kesäiseen Vienan Karjalaan 23.6.-28.6.2015 
Hinta täysihoidolla 565 euroa. Klassikko vuodesta 1996 

Jos haluat kokea Vienan Karjalan monipuolisesti, on tämä matka valintasi. Jos mielessäsi ovat 

karjalainen maisema, kansanlaulut, I.K.Inhan ja Elias Lönnrotin perintö, uuden kokeminen tai vain 

kiireetön, uteliais lomailu karjalaisissa kylissä parhaaseen kesäaikaan kannattaa sinun lähteä 

mukaan. Matkan kruunaa perhemajoitus Jyskyjärvellä. Retki sopii myös varttuneemmille.  

Pitkiä kävelyretkiä ei matkalla ole.  

Tapaamme matkalla perinteentaitajia, koemme unohtumattomia konsertteja ja saamme säiden salliessa 

mahdollisuuden luontoretkiin. Matkan opas vetää myös kalevalamitan/ karjalan kielen pikakursseja ja 

kannustaa matkalaisia perinteen keruuseen sekä opastaa valokuvaukseen liittyvissä asioissa. Matka alkaa 

luonnonläheisessä ja laadukkaassa Kalevala-hotellissa Kuhmossa, josta käsin pohjustamme ohjelmaa mm. 

käynnillä modernin kalevalaisuuden kehdossa Juminkeossa. Matkan parasta antia ovat siistit ja laadukkaat 

perhemajoitukset. Karjalaiset emännät ja isännät opastavat meidät vieraanvaraisuudellaan kyliensä perinteen 

ja nykypäivän saloihin. Matkan voi hyvin ottaa myös puhtaana lomamatkana – maisemissa, joissa yhä kerätään 

runoja ja kalevalaista perinnettä. Ohjelmaan voit vaikuttaa myös itse-. 

 

OHJELMA:   Helsinki - Mikkeli - Kuhmo - Kostamus - Jyskyjärvi - Paanajärvi – Uhtua 

  

1. päivä tiistaina 23.6.2015 Lähtö Helsingistä klo 06.30. Reitti Kuhmo: Helsinki - Lahti - Mikkeli - Kuopio - Nurmes. 

Saapuminen klo 16.00 Kuhmoon. Vierailu Juminkeon kalevalaisessa keskuksessa. Majoittuminen hienoon Hotelli 

Kalevalaan. Maittava Illallinen ja mahdollisuus saunaan ja uintiin uima-altaassa tai järvessä. 

2. päivä 24.6.2015 Aamiainen Hotelli Kalevalassa. Lähtö Vartiuksen raja-asemalle. Rajan ylitys ja saapuminen 

Kostamukseen klo 12.00. Ostoksia. Saapuminen Jyskyjärvelle ja majoittuminen laadukkaasti perheisiin klo 16.00. Lounas. 

Vapaata kiertelyä ja asettumista Jyskyjärvelle, aidoimpaan Karjalaan. Illallinen ja sauna eli kyly. 

 

3. päivä. 25.6.2015 Aamiainen Runsaasti myös vaihtoehtoista ohjelmaa: mm. käynti kalmismaalla. Tuomi –yhtyeen ja 

loistavan tanssiryhmän konsertti. Mahdollisuus myös perinteentaitajien/ taiteilijoiden tapaamiseen ja säiden salliessa 

mahdollisuus luontoretkeen. Lounas. Vapaata kiertelyä ja kuvaamista. Illallinen ja sauna. Uintimahdollisuus puhtaassa 

joessa. Ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa ja elää paikan päällä säiden mukaan. 

 

4. päivä. 26.6.2015 Aamiainen klo 8.00. Lähtö Paanajärven kylään 9.00 joko veneellä (lisähinta n. 50 euroa 6h/ sis. 

ruokailun) tai bussilla. Lounas Paanajärvellä. Kuvaamista/ tutustumista kylän elämään. Lähtö Kalevalaan eli Uhtualle 

Majoittuminen Kalevalassa Welt-hotelliin. Illallinen  

5. päivä 27.6.2015 Aamiainen klo 8.00. Vapaa tutustuminen Kalevalaan ja ohjelmaa. Lounas klo 12.00. Sen jälkeen 

konsertti runomuseolla, jossa perinteentaitajien ja luovien taiteilijoiden esityksiä. Käsitöitä. Lähtö Jyskyjärvelle. 

Matkanvarren maisemia. taukoja. Saapuminen Jyskyjärvelle ”tuttuihin” perheisiin klo 18-19.00 Illallinen ja sauna. 

 

6. päivä sunnuntaina 28.6.2015 Aamiainen. Lähtö Suomeen klo 8.00. Rajan ylitys klo 12. Kuhmo-Nurmes-Kuopio-Mikkeli. 

Paluu Helsinkiin noin klo 22.00. 

Matkan hintaan sisältyy Suomen bussimatkojen ruokailuja lukuun ottamatta täysihoito ja erinomainen majoitus 

Suomessa ja Karjalassa. Jyskyjärven perhemajoitus sisältää liinavaatteet, ateriat ja saunan. Myös kuljetukset bussilla ja 

oppaan palvelut kuuluvat hintaan. Ryhmäviisumin lisämaksu 69 euroa. Monella on nykyään vuosiviisumi - siksi emme 

sisällytä viisumia hintaan. Tarkempi ohjelma ja ohjeet jaetaan matkalaisille.  

 

Tervetuloa mukaan!  Kirjoita info@niikonmatkat.fi tai soita 045-1374757. Kuvia: www.niikonmatkat.fi 

        
 

mailto:info@niikonmatkat.fi
http://www.niikonmatkat.fi/

