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Ruskamatka Iso-Syötteelle
Syksyllä 2022 suuntaamme Suomen eteläisimmälle tunturille!

Iso-Syöte on tunnettu lumivarmasta talvestaan, mutta siellä on tarjolla 
ympärivuotisesti erilaisia retkiä ja ikimuistoisia elämyksiä kuten husky- ja 
porotilavierailuja. Kesällä kansallispuisto puhkeaa loistoonsa ja marjastus, 
retkeily, melonta sekä vaellus ovat suosittuja harrastuksia pitkälle syksyyn 
asti. Lisäksi voit tutustua alueeseen myös sen vaihtelevilla pyöräilyreiteil-
lä. Syötteen luontokeskus palvelee myös vanhan metsän keskellä, aivan 
kansallispuiston portilla. Luontokeskuksessa pääset tutustumaan alueen 
luontoon sekä kulttuurihistoriaan mielenkiintoisen näyttelyn kautta. Syöt-
teen kansallispuisto sopii hyvin koko perheelle, mutta myös vauhtia etsiväl-
le aktiivilomailijalle sekä osin myös liikuntaesteisille. Perinteisesti meidän 
matkanjohtaja sekä bussi ja kuljettaja ovat koko matkan ajan mukana. 
Päiväretkiä suunnitellaan ryhmän toiveiden mukaisesti, ja molemmat mat-
kanjohtaja sekä kuljettaja lähtevät myös luontoon mukaan retkeilemään. 
Voit siis lähteä heidän mukaan, tai mennä omaa matkaasi! 

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittami-
sen ja varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viran-

omaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen 
käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.

RUSKAMATKA
ISO-SYÖTE

12.-16.9.2022 | ma-pe

ISO-SYÖTE 
- SUOMEN ETELÄISIN 

TUNTURI ja uusi uljas 
tunturihotelli!

Hintaan sisältyy
•  Matka Mäkelä Oy:n tilausajokuljetus 

•  4 yön majoitus kahden hengen huoneessa 

•  Hotelliaamiainen (4) 

•  Puolihoitoruokailut hotellissa (4) 

•  Lounas paluumatkalla (1) 

•  Sisäänpääsy Arctic Spa kylpylään 

•  Matka Mäkelän matkanjohtajan palvelut 

•  Järjestelykulut ja alv.

Varaa matkasi   0207 438 310
Varaukset 12.8.2022 mennessä. Laskutus sähköpostilla ennak-
koon, eräpäivä 12.8.2022. Matka vaatii toteutuakseen 26 lähtijää.

Hinta
Poro Standard huone

595 € / hlö / 2 hh 
785 € / hlö / 1 hh 
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Syötteen kansallispuisto
Vaarametsien maa!

Syötteen kansallispuisto on perustettu vuonna 2000 suojele-
maan vaarakuusikoiden sisäänsä kätkemää arvokasta luon-
toa. Kansallispuiston siimeksessä uhanalaiset lajit, kuten 
liito-orava, maakotka sekä suurpedot saavat elää arvoistan-
sa elämää. Puiston 300 km2 alueella on 122 km merkittyjä 
retkeilyreittejä, jotka sopivat niin päiväretkeilyyn kuin pidem-
millekin vaelluksille. Puisto sijaitsee Pudasjärven, Taivalkos-
ken ja Posion kunnissa, ja bussi vie eri reittien aloituspisteille 
loman aikana. Heti ensimmäisenä päivänä majoittumisen 
jälkeen sinulla on mahdollisuus lähteä huiputtamaan 
Iso-Syöte (Huippupolku, 1 km) lähtien hotellin pihasta. Muille 
päiville voit esimerkiksi valita Rytivaaran kierroksen (10km), 
joka lähtee n. puolen tunnin ajomatkan päässä Syötteeltä tai 
Teerivaaran kierroksen (4,5 km) luontokeskukselta lähtien. 
Luontokeskukselta saat samalla vinkkejä sekä karttoja 
kansallispuiston useille eri reiteille. Tarkempi päiväohjelma 
suunnitellaan lähempänä matkaa. 

Aikataulu
Bussiaikataulu ma 12.9.*
06:00 Keuruu, linja-autoasema
06:25 Petäjävesi, Kyläsepän piha
07:00 Jyväskylä, Harjukadun tilausajolaituri
06:20 Lievestuore, Shell
07:00 Suonejoki, Koskelo
07:45 Kuopio, linja-autoasema
08:00 Siilinjärvi, Shell
n. 15:00 Majoittuminen hotelliin

Majoitus
Uusi uljas Tunturihotelli Iso-Syöte

Uusi boutique hotelli tunturin laella rauhallisen kansallispuis-
ton kupeessa. Hotellin huoneet tarjoavat tyyliä ja persoo-
nallisia valintoja, joiden sisustuksessa on otettu huomioon 
pohjoinen luonto, ympäristöystävällisyys sekä suomalainen 
design. Mahdollisuus majoittua myös tunturin laella sijaitse-
vassa mökkikylässä, aidon karheissa Kelomökeissä. 

Poro standard -huoneiden (20 m2) varustukseen kuuluu kak-
si erillistä vuodetta, kylpyhuone, hiustenkuivaaja, vedenkeitin, 
tv, tuoli ja pöytä sekä ilmainen Wi-Fi-yhteys. 

Majoituksen hintaan sisältyy hotellin Arctic Spa -kylpylään 
vapaa sisäänpääsy. Viihtyisältä allas- ja saunaosastolta 
löytyy sekä perinteinen suomalainen sauna että höyrysauna, 
joissa pääsee mukavasti rentoutumaan aktiivisen rinnepäi-
vän tai pidemmän pyöräreissun jälkeen. Saunat ovat yhteis-
saunoja, joten muistetaan uimapuvut ja pyyhkeet. 

”Matka oli hyvin järjestetty. Matkanjohtaja huolehti hyvin 
kaikesta ja kaikista ja oli helposti lähestyttävä. Plussaa että 

bussikuljetuksia paikanpäällä päivittäin, koska hotellin sijain-
ti olisi muutoin ollut haasteellinen. Tunturihotelli oli loistava 

vaihtoehto majoittumiseen.” 
 

-A. Hujanen, ruskamatka Iso-Syötteelle 2021

Muistathan, että kansallispuistossa pätee roskatto-
man retkeilyn periaatteet. Kaiken minkä jaksat kantaa 

luontoon - jaksat kantaa sieltä myös pois! 


