HINTAAN SISÄLTYY

KUUSAMO 5 PV
Opi erätaitoja sekä kiven hiontaa Kuusamon upeissa
maisemissa

Kuusamo on monipuolinen retkikohde, josta löytyy upeita aktiviteetteja
ympäri vuoden.
Lumikenkäilyä tai laskettelua talvikautena ja maastopyöräilyä tai
luonnonhelmassa vaeltelua lumettomana aikana.
Leirikoulupäiviin saadaan mahtumaan myös koiravaljakkoajelua, vierailua
porotarhalla ja elämyksellinen kylpylävierailu Kuusamon Tropiikkiin.

Hintaan sisältyy
• Bussikuljetukset
• Matkaohjelman mukaiset retket ja
tutustumiskäynnit
• Ruokailut (4 x aamiainen, 4 x lounas, 3 x
päivällinen, 4 x iltapala, 1 x matkaeväät)
• Majoitus Oivangin leirikeskuksessa
Lisämaksusta
• vuodenaikaan sopivat lisäaktiviteetit
laskettelu, koskenlasku tms.
Hinta alk. 450 €*
min. 20 hlöä. Kun ryhmässä vähintään 20
maksavaa, 1 ilmainen opettaja.
*Hinta sitoumuksetta. Matkan lopullinen
hinta määräytyy sesongin, ryhmän koon ja
valittujen palvelujen mukaan.
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MATKAOHJELMA

1. päivä
Aamulla lähdemme koululta bussilla kohti Kuusamoa. Majoitumme Kuusamossa
leirikeskus Oivankiin, jossa alkuinfo ja päivällinen. Illalla yhteistä oleskelua ja iltapala.
Leirikaste.
2. päivä
Aamiaisen jälkeen koiravaljakkoajelu, jonka jälkeen lähdemme vierailulle
porotarhaan (sis. poroajelun). Nautimme samalla kotalounaan. Iltapäivällä
päivällinen. Illalla majapaikassa sauna ja uinti (talvisin avantouinti). Iltapala.
3. päivä
Talvisin aamiaisen jälkeen mahdollisuus lähteä Rukalle laskettelemaan, evästauko
laskettelun lomassa. Syksyllä tai keväällä lisämaksusta mahdollisuus
jousiammuntaan, alaköysirataan, melontaan tai maastopyöräilyyn. Päivällinen
Oivangissa, jonka jälkeen lähdemme kylpylävierailulle Kuusamon Tropiikkiin. Iltapala.
4. päivä
Aamiaisen jälkeen pääsemme kokeilemaan korukivihiontaa. Jokainen saa hioa oman
riipuksen. Lounaan jälkeen lumikenkäilyä tai vaellusta. Päivällinen nautitaan
Oivangissa, jonka jälkeen sauna ja uinti (talvisin avantouinti). Iltapala.
5. päivä
Aamiaisen jälkeen seikkailukisa. Lounaan jälkeen lähtö kotimatkalle, päivällinen
tarvittaessa matkan varrella.

ateriakoodit: A – aamiainen, L – lounas, P – päivällinen, PH – puolihoito, TH –
täysihoito, AI – all inclusive
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