Esimerkki kesän-syksyn retkestä, ei sisällä bussikuljetusta (perilläolopäiviä 3-6)
Tulopäivä
Ryhmä saapuu Tiurahoviin aamulla aamiaiselle
Majoittumisen ja pienen lepohetken jälkeen lähdemme tutustumaan Pakasaivoon eli
Lapinhelvettiin. Matkalla pysähdymme Seitakivelle, jonne jätämme haltijoille viestin hyvän reissun
toiveesta. Syömme eväät ja palaamme Äkäslompolon kyläkierroksen jälkeen Tiurahoviin.
Tiurahovissa meitä odottaa sauna ja päivällinen. Iltapalan yhteydessä lyhyt illanvietto.
Retkipäivät 2, 3, 4, 5 tai 6
Runsaan aamiaisen jälkeen teemme noutopöydästä eväät ja täytämme termospullot.
Lähdemme bussilla pihasta ja suuntaamme lähialueen patikkapoluille. Näemme päivästä riippuen
mm. Ylläs-, Kesänki-, Lainio-, Kuer-, ja Kukastunturit sekä Kellostapulin. Tutustumme myös
Varkaankurun luontopolkuun ja tulistelemme Varkaanlammen laavulla. Yhtenä päivänä kuljemme
Aakenus-tunturin lakea pitkin ja käymme myös Äkäsmyllyllä, jonka kuuluista ohrajauhoista
valmistuu keskiviikkoillan Riemuliiterin puurotansseihin lipun hintaan sisältyvä puuro.
4-6 päivän reissulla käymme myös kerran Pallastunturilla, jonka yli 800 metriä korkealle
Taivaskeron laelle pääsevät halukkaat kiipeämään. Niin Pallas- kuin Yllästunturin kupeessa
sijaitsevat monipuolisesti Lapin luontoa ja elämää esittelevät opastuskeskukset, joiden näyttelyihin
ja tarjontaan meillä on mahdollista tutustua.
Lisämaksusta voimme myös toteuttaa käynnin mm. Kittilän Kaukosissa sijaitsevaan Reidar
Särestöniemen mielenkiintoiseen, ainutlaatuiseen taiteilijakotiin ja galleriaan.
Joka retkipäivä palaamme viimeistään klo 17 aikaan Tiurahoviin, jossa kotiruokatyyppinen ravitseva
ja monipuolinen päivällinen, puulämmitteinen sauna ja iltapala.
Tiurahovista on mahdollisuus käydä iltaisin Äkäslompolon kylällä, jossa on sesonkiaikaan tanssia,
karaokea, joskus konsertteja ym.
Retken tarjoushintaan sisältyy 2-3 iltana iltaohjelmaa Tiurahovissa: yhteislaulua, tarinoita, leikkejä,
tulistelua, muurikkalettujen paistoa ym.
Lähtöpäivä
Aamulla aikaisin nautitaan aamiainen, pakataan tavarat, tehdään porukalla perussiivous ja ryhmä
lähtee kohti kotia.
Huom! Retken talviversiossa päivät hiihdellään vastaavilla seuduilla ja mahdolliset laskettelijat
viedään tunturien laskettelukeskuksiin.
Oheisena on lisäksi vaihtoehtoja pelkkään luonnossa liikkumiseen. Lappi on tulvillaan luonnon
antimia, joita voidaan poimia niin suuhun kuin mukaan otettavaksi. Voimme myös tutustua
erilaisiin Tunturi-Lapin nähtävyyksiin, museoihin, kirkkoihin, taiteilijakoteihin ym. eli räätälöidä
matkan toiveidenne mukaan.
Loppusyksyyn ja kaamosaikaan soveltuvat Tiurahovin kämpällä toteutettavat ohjelmat, joista
esimerkkejä myös lisää näillä sivuilla. Kaikkiin retkiin voidaan lisäksi liittää luonnossa liikkumista ja
Lapin kohteisiin tutustumista.

