VUOKATTI 5PV

HINTAAN SISÄLTYY

Liiku, kiepu ja seikkaile liikunnallisten aktiviteettien parissa
sekä nauti vanhan maalaisidyllin ihmeellisyyksistä!

• Bussikuljetukset
• Matkaohjelman mukaiset retket ja
tutustumiskäynnit
• Ruokailut (4 x aamiainen, 1 x välipala, 4 x
lounas, 1 x retkieväät, 4 x päivällinen)
• Majoitukset mökeissä / huoneissa

Laskettelua, hiihtoa, lumikenkäilyä tai luistelua talvikaudella. Huimia
seikkailuja, patikointia Sotkamon metsissä ja itsensä haastamista
Seikkailupuistossa sesongista riippumatta.
Oman mökin rauhassa on mukava kerrata päivän puuhia ja nauttia vapaasta
yhdessäolosta.

alakoululaisten hinta alk. 345 €*
yläkoululaisten hinta alk. 380 €*
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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Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmissa.
Palvelumaksu 26 €/varaus, verkkokaupasta 24 h ilman palvelumaksua. Puhelut 8,35 snt/puh ja 17,17 snt/min. ( Luotu 24.10.2019 )

MATKAOHJELMA
1. päivä
Lähdemme bussilla kohti Kainuuta. Vaajakoskella pidämme tauon. Kuopiossa
käymme tutustumassa Puijon torniin ja nautimme lounaan. Matkamme jatkuu
Siilinjärven, Nurmeksen ja Valtimon kautta Maanselkään. Majoittuminen mökkeihin ja
illallinen.
2. päivä
Aamiaisen jälkeen lähdemme Sotkamoon, jossa opastettu kiertoajelu ja mahdollisuus
ostoksiin. Sotkamosta jatkamme Vuokattiin, missä tutustumme oppaan johdolla
Vuokatin urheilutoimintaan ja nautimme lounaan. Iltapäivällä vaihtoehtoista ohjelmaa
lisämaksusta. Talvella vaihtoehtoina myös laskettelu, hiihto ja luistelu. Illallinen
majapaikassa ja saunomista omissa mökeissä.
3. päivä
Aamiaisen jälkeen lähdemme Vuokattiin, missä oppaan johdolla pääsemme
Seikkailupuisto radalle; mm. Tarzan-liaani, riippurimpuilu, jättiritsa, nuorallatanssi,
sekä metsägolf koettelevat koordinaatiokykyjämme. Lounas urheiluopistolla, minkä
jälkeen matkaamme Katinkullan kylpylään. Illalliseksi paluu majapaikkaan.
4. päivä
Aamiaisen jälkeen lähdemme vanhalle Maanselän asemalle, mistä matka jatkuu
oppaan johdolla patikoiden UKK-reittiä pitkin takaisin majapaikkaan. Matkalla
nautitaan retkieväät ja opiskellaan luonnon ihmeitä. (Talvella retki tehdään
lumikengillä) Patikkaretkeltä palattua tutustumme perinnetyönäytöksiin. Illallisen
jälkeen saunomista omissa mökeissä, uintia ja vapaata yhdessäoloa.
5. päivä
Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle. Matkalla nautimme lounaan Kuopiossa,
minkä jälkeen mahdollisuus tutustua Kuopion toriin ja tehdä tuliaisostoksia.
Iltapäivällä matkamme jatkuu Jyväskylän kautta Tampereelle.

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