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MKKV ry Lapland Tour 2019 

Su 11.8.  

Majoitus:  Iin sillat, Haminantie 32, Ii 

  Varaukset sähköpostitse: info@iinsillat.com 

  Mainitse MKKV varatessasi 

   Motellihuoneet (29 hlöä) 

  3 hengen (65€/vrk, 3 kpl) 3 sänkyä, liinavaatteet, wc, suihku, mikro, 

  jääkaappi, kahvinkeitin, vedenkeitin, tv, wifi 

  4 hengen perhehuone 75€/vrk, 1 kpl) 2 sänkyä, 140 cm vuodesohva 

  kahdelle, liinavaatteet, wc, suihku, minikeittiö, tv, wifi 

  4 hengen saunallinen perhehuone (85€/vrk, 1 kpl) 2 sänkyä, 140 cm 

  vuodesohva kahdelle, liinavaatteet, wc, suihku, sauna, minikeittiö, tv, wifi) 

  6 hengen saunallinen perhesviitti (110€/vrk, 1 kpl) 2 mh, 4 sänkyä, 

  140cm vuodesohva kahdelle, liinavaatteet, wc, suihku, sauna, keittiö, tv wifi 

  Asunto (7 yöpyjää) (100€/vrk) 

  5 sänkyä, kaksi vuodesohvaa, liinavaatteet, wc, suihku, keittiö, tv, wifi  

  Mökit (41 hlöä):  

  2 hengen (35€/vrk, 6 kpl) 2 sänkyä, jääkaappi, valo, lämmitys 

  4 hengen (50€/vrk, 3 kpl) 2 vuodesohvaa kahdelle, minikeittiö, valo, 

  lämmitys 

  5 hengen (55€/vrk, 2 kpl) sänky, kerrossänky ja vuodesohva kahdelle, 

  minikeittiö, valo, lämmitys 

  5 hengen hirsimökki (60€/vrk, 1 kpl) sänky, 2 kerrossänkyä, minikeittiö, 

  valo, lämmitys 

  2 hengen saunallinen mökki (75€/vrk) 

  2 rantasaunaa varattavissa a’la 5€/hlö. 

  

 

Siirtyminen  Haminan koululle  

 

mailto:info@iinsillat.com
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Ma 12.8.   II klo 9.30 

Koulu:  Haminan koulu, Kirkkotie 5, Ii   

Kokoontuminen: Klo 8.45 Shell Ii, Leipojantie 1, Ii 

  Matkaa koululle 2,2 km 

  https://goo.gl/maps/bovhY2Ef1Cv 

 

Siirtyminen: Rovaniemelle 

  https://goo.gl/maps/EdQvRKK5M5v 

Tankkaus- ja taukopaikat: Ii Shell (kokoontumispaikka) ennen koululle  

  menoa 

  Neste Tupasvilla Keminmaa, 77 km Iistä 

  Tervakuksa Tervola 41 km Keminmaalta 

 

Ruokailu: Tervolahovi, Keskustie 47 Tervola n klo 13 

 41 km Tupasvillasta https://goo.gl/maps/JRcWQe48rfK2 

 Kinkkukiusaus lisukkeilla, päälle kahvi ja äkkimakea 

 Hinta 8€ 

 

Majoitus Rovaniemi: Norvajärven leirikeskus, Leirikeskustie 177, Rovaniemi 

Rovaniemen seurakunta tarjoaa majoituksen sekä ilta- ja aamupalan 

31 hlölle (täynnä). Rantasaunan voi lämmittää, emäntä paikalla. 

 

  Paaniemen leirikeskus, Paavalniementie 314, Rovaniemi 

Rovaniemen seurakunta tarjoaa majoituksen sekä ilta- ja aamupalan 

16 hlölle. Ilmoittautuminen käynnissä. Ei henkilökuntaa paikalla. 

 

 

https://goo.gl/maps/bovhY2Ef1Cv
https://goo.gl/maps/EdQvRKK5M5v
https://goo.gl/maps/JRcWQe48rfK2
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Ounasvaaran Lakituvat, Hiihtomajantie 8, Rovaniemi 

  Respa 3 km:n päässä, Safartica toimisto Koskikatu 9, Rovaniemi 

  Sähköposti: safartica@safartica.com 

  Puh. +358 500 968 558  

10 paritalon kaltaista mökkiä, joista jokaisessa huoneistossa on kaksi 

makuuhuonetta ja vuodepaikat kuudelle aikuiselle. 

Mökit ovat kahdessa kerroksessa niin, että alakerrassa on yksi 

makuuhuone (jossa kaksi sänkyä), olohuone, keittiö ja saunallinen 

kylpyhuone jossa myös vessa. Yläkerrassa on toinen makuuhuone 

(jossa kaksi sänkyä) avoin parvi jossa sänkypaikat kahdelle, WC ja 

suihku. Oleskelutilassa on takka. Polttopuut löytyvät viereisestä 

varastosta. Keittiössä on jää-pakastinkaappi, astianpesukone, uuni, 

mikro, leivänpaahdin ja kahvinkeitin, kylpyhuoneessa pesukone ja 

hiustenkuivaaja, eteisessä kuivauskaappi. Lisäksi huoneistoissa on TV, 

radio-CD soitin, Wi-Fi sekä HDMI - kaapeli, jolla voit kytkeä 

tietokoneen televisioon. 

Hinta 190€ -alennus 20% = 152€/yö, sis. majoituksen, petivaatteet ja 

pyyhkeet max 6 hlölle sekä normaalin loppusiivouksen 

Varausvahvistus ja -maksu: 

Varaus on vahvistunut, kun Safartica Oy on vastaanottanut 10 % ennakkomaksun 

varauksesta. Jos Safartica Oy ei vastaanota ennakkomaksua sovittuun eräpäivään 

mennessä, se pidättää oikeuden perua varauksen. Varauksen loppusumma tulee maksaa 

viimeistään 7 vuorokautta ennen saapumista. 

Ennakko- ja loppumaksu tulee suorittaa alla olevan mukaisesti viimeistään: 10 % 

varauksen summasta varauksen teon yhteydessä, 90 % varauksen summasta viimeistään 

7 päivää ennen varauksen alkamista 

Erotus (aktiviteetit, lisäpedit, ateriat, kuljetukset, yms.) peritään huonelistan 

mukaisesti noin viikkoa ennen varauksen alkamista. 

Maksutavat: 

Varauksen voi maksaa laskulla tai maksulinkillä Internetin kautta. Maksulinkin käyttö 

on asiakkaalle maksutonta. Laskulla maksettaessa varaukseen lisätään 5,00 € 

laskutuslisä. Varaus on myös mahdollista maksaa luottokortilla, jolloin lisätään 1,85 % 

veloituslisä. 

Saapuminen ja lähteminen: 

Huoneisto on asiakkaiden käytössä tulopäivänä klo 16:00 alkaen ja huoneisto on 

luovutettava viimeistään klo 12:00 lähtöpäivänä. 

Muutokset: 

mailto:safartica@safartica.com
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Kaikki muutokset/peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostitse Safartica Oy:lle 

toimistoaikoina (ma-pe klo 9-17, GMT +2). 

Peruutusehdot: 

Mikäli varaus peruutetaan tai sitä muutetaan viimeistään 7 vuorokautta ennen 

saapumispäivää, veloitamme perityn 10 % ennakkomaksun. 

Mikäli varaus peruutetaan tai sitä muutetaan 6 – 0 päivää ennen saapumista tai asiakas 

ei saavu paikalle, veloitetaan varauksen 100 % kokonaishinta. 

 

Napapiirin lomakylä, Tähtikuja 2, Napapiiri 

  Sähköposti: sales@schv.fi 

Puh: 040 159 3811 

  Meille on helppo saapua moottoripyörillä. 

Lomakylä sijaitsee Napapiirillä 4 – tien tien varressa . Jokaisella 

huoneistolla on omat paikoitustilat aivan huoneiston vieressä. 

-1 hengen huoneisto 69 €/vrk/1 hlö 

-2 hengen huoneisto 79 € /vrk/2 hlö:ä 

Hinnat sisältävät buffet aamiaisen , liinavaatteet, pyyhkeet ja 

loppusiivouksen . 

Classic-huoneisto on 37m2, kaikissa oma keittiö (jääkaappi, hella, 

mikro, kahvin ja veden keitin, ei uunia), terassi, suihku ja sauna.  

 

Ti 13.8. ROVANIEMI klo 11.30 

Koulu:  Viirinkankaan koulu, Väinämöisentie 62, Rovaniemi

  

Kokoontuminen: Klo 11.00 Neste, Alakorkalontie 22 

Matkaa koululle 1,5 km. 

https://goo.gl/maps/yKbGwkpFaYu 

 

Siirtyminen: Äkäslompoloon, 202 km Kittilän kautta 

mailto:sales@schv.fi
https://goo.gl/maps/yKbGwkpFaYu
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  https://goo.gl/maps/wp4ebLyKPhQ2 

Tankkauspaikat: Neste Kittilä 152 km Rovaniemeltä 

 

Ruokailu: Neste Kittilä, Valtatie 1 Kittilä n klo 15.30 

 Buffetruokailu, kaksi lämmintä ruokaa, salaatit, leivät, juoma 

 Hinta 9,80€ 

Majoitus:  Ylläksen Yöpuu, Tunturintie 18, Äkäslompolo 

Sähköposti: info@yopuu.fi 

Puh: 0400 796 012 

30 henkilöä: Päätalo ja Männikkömaja 8 h, Koivikkomaja 5 h, Pihlaja 

4h, Pajula 3 h ja Kuusikkomaja 2h 

  2 h mökki 60€/hlö 

  3 h mökki 50€/hlö 

  4 h mökki 40€/hlö 

  Isot mökit 30€/hlö 

 Hintoihin sisältyy liinavaatteet sijattuina, pyyhkeet, Wi-Fi ja 

loppusiivous. Moottoripyörien pesupaikka löytyy ja lätkät pyörien 

jalan alle 

 Majoituspaikka tarjoaa 4 tunnin saunavuoro Äkäslompolojärven 

rannassa olevassa rantasaunassa 

  http://yllaksenyopuu.com/ 

 

Jokisuun Maja, Muoniontie 150, Äkäsjokisuu 

Sähköposti: info@jokisuunmaja.fi 

Puh. 0400 310 840 

Meillä on kaksi täysin varustettua huoneistoa ja retkeilymajahuone 

yhteismajoitukseen. Kaikkiin mahtuu max. 5-6hlö. 

https://goo.gl/maps/wp4ebLyKPhQ2
mailto:info@yopuu.fi
http://yllaksenyopuu.com/
mailto:info@jokisuunmaja.fi
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Huoneistossa A1 on kaksi erillistä makuuhuonetta, jotka voidaan 

myydä myös erikseen. Huoneisto A3 on lähinnä yhdellä porukalle. 

Huoneistojen hinta on 85 eur/1-2hlö, lisähenkilöt 10eur/hlö sisältäen 

saunan. Liinavaatesetti 15eur/hlö. 

Retkeilymajapaikan hinta on 20eur/hlö omilla liinavaatteilla 

(liinavaatesettiä ei ole saatavana sinne), ei sis. saunaa. 

Tarkemmat tiedot majoituksesta löytyvät nettisivuiltamme 

www.jokisuunmaja.fi. 

www.jokisuunmaja.fi 

Muuta:  Voi majoittua kaksi yötä Äkäslompolossa tai yhden yön Kolarissa 

ja toisen Äkäslompolossa, ihan miten haluaa.  

Äkäslompolo – Kolari väli on noin 40 km  

 

Ke 14.8.   KOLARI klo 10.00 

Koulu:  Kolarin yhtenäiskoulu (alakoulu) Jokijalantie 18, Kolari 

Kokoontuminen: klo 9.30 Mirvan lounas ja kahvila, Jokijalantie 1, Kolari 

  Matkaa koululle 1,2 km 

  https://goo.gl/maps/pkts9jK9qcF2 

Kokoontumispaikalla kahvi ja munkki 4€, kahvi ja patonginpala 

täytteillä 5€ 

Ruokailu:    Jokainen ruokailee omatoimisesti 

 

Majoitus :  Katso edelliset majoituspaikat 

   

Muuta: Keskiviikkona voi koulutapahtuman jälkeen käydä ajelemassa vaikka 

Ylläsjärven puolella ja käydä gondolihissillä Yllästunturin laella. Gondoli on 

kesäkaudella (juhannuksesta syyskuun loppuun) avoinna päivittäin aina sään 

salliessa. Ukkonen ja kova tuuli estävät gondolin pyörittämisen. 

Hinnat: 13€ aikuinen ja 8€ lapsi tai eläkeläinen. Ryhmät saavat alennusta ja 

ilmaisia lippuja koosta riippuen. 15-99 henkilöä, alennus 10% ja lisäksi ilmaisia 

lippuja ryhmän koosta riippuen. 

http://www.jokisuunmaja.fi/
https://goo.gl/maps/pkts9jK9qcF2
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To 15.8.  ÄKÄSLOMPOLO klo 10.00 

Koulu:  Äkäslompolon koulu, Koulutie 2, Äkäslompolo 

   

Kokoontuminen: Klo 9.30 Jounin kauppa, Sannanrannantie 3, Äkäslompolo 

Matkaa koululle 1,7 km  

  https://goo.gl/maps/wp4ebLyKPhQ2 

 

Siirtyminen: Hettaan, 129 km Äkäslompolosta 

  https://goo.gl/maps/z5tM9SX7Jty 

 

Tankkauspaikat: Jounin kauppa Äkäslompolo 

  Muonio SEO 54 km Äkäslompolosta 

  https://goo.gl/maps/7qnFuVzwkE72 

Hetta Teboil 76 km Muoniosta  

  https://goo.gl/maps/mgZyVUnw4y72 

 

Lounas:   Ei yhteistä lounasta, illalla yhteinen päivällinen kiertueen 

päätöstilaisuudessa. Taukopaikoilta voi kukin ostaa mitä 

syömistä haluaa. 

Majoitus:  Hotelli Hetan Majatalo, Riekontie 8, Enontekiö 

  Sähköposti: info@hetan-majatalo.fi 

  Puh: 016 554 0400 

  https://hetan-majatalo.fi/ 

26 hotellihuonetta, joista suurin osa on parvellisia 4hh ja osa 

parvettomia 2hh, tilavissa ja kodikkaissa huoneissa kaikki 

mukavuudet 

https://goo.gl/maps/wp4ebLyKPhQ2
https://goo.gl/maps/z5tM9SX7Jty
https://goo.gl/maps/7qnFuVzwkE72
https://goo.gl/maps/mgZyVUnw4y72
mailto:info@hetan-majatalo.fi
https://hetan-majatalo.fi/
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  Majatalossa on 2 * 2hh, 3 * 3hh, 4hh ja 6hh. Huoneissa ei 

  mukavuuksia, wc:t käytävällä.  

  Ämmilässä petipaikat 8 hlölle. Piharakennuksen yläkerta, jossa 4 

  alkovia ja oma wc. Ei mukavuuksia.  

  Majatalossa ja Ämmilässä suihku- ja saunatilat viereisessä 

  hotellirakennuksessa 

Jos majoittujia on vähintään 30 hlöä, voimme antaa alennusta -2 € / 

hlö 

Hinnat:  

  Sisältää aamiaisen ja iltasaunan 

   Hotelli Majatalo 

  1 hlö  73€ 47€ 

  2 hlöä 104 78 

  3 hlöä 126 99 

  4 hlöä 148 120 

  5 hlöä 170 140 

  6 hlöä 192 162 

  7 hlöä (Ämmilä) 189 

  8 hlöä (Ämmilä) 216 

 

 

Lapland Tour 2019 päätösjuhla Hetan majatalossa torstai-iltana 

Ruokailu   Päivällinen Hetan majatalossa klo 19.00 

Pitopöytä: salaatit, lohta, lihapataa, leivät, juomat, 

jälkkäri, kahvi. Hinta 25€/hlö 

Ohjelma  tarkentuu myöhemmin 
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PE 16.8.  HETTA klo 11.00 

Koulu:  Hetan peruskoulu, Puistomäentie 2 Enontekiö  

Kokoontuminen: Hetan majatalo, Riekontie 8, Enontekiö 

  Matkaa koululle 550 m 

  https://goo.gl/maps/TBhVcYoVxT12 

                                 

               

                                                                                 

                    

https://goo.gl/maps/TBhVcYoVxT12

