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RUSKARETKI AKASTOMPOLOON 7.-14.9.2019.

tarkemoi retkikuvaus

Matkatja majoitus
Lähtö tapahtuu iämsän linja-autoasemalta lauantaina 7.9. klo 6.00, .Jämsänkoskelta klo 6.25 ja
lyväskylästä Harjun tilausajolaiturista klo 7.20. Mahdollisuus nousta klytiin myös muualta suoraan
ajoreitin varrelta. Perillä olemme n. klo 18.00. Paluumatka bussilla alkaa lauantaina 14.9. klo 8.00.
lwäskylässå olemme noin klo 18.30 ja lämsässä noin klo 20.00. Linja-autossa on kaksi neljän
hengen pöytää.

Måjoitus on tapland HotelYlläskaltiossa noin puolen kilometrin päässä Akäslompolon kylän
keskustastå (lounin kauppakeskuksesta ). Kaikissa standard-huoneissa on hiustenkuivaaja,
minibaari, TV, vedenkeitin, suihku, wcja sauna.
Hinnat
Seitsemän yön hinta on 441€/hlö kahden hengen huoneessa. Yhdenhengen huoneen lisämaksu
on 252 euroa. Hinta sisältää majoituksen liinavaatteireen ja pyyheliinoineen, puolihoitoruokailut (
buffet åamiåinen ja buffet päivällinen ), Akäshotellin { 1,2 km:n kåvelymatka ) saunån ja uimåaltaan vapaan käyttöoikeuden niiden aukioloaikoina ( klo 15-21 ), pääsylipun Akäshotellin (
Pirtukirkon ) tansseihin sekä retkiohjelman jokeisen oman kunnon mukaan kahdessa tai kolmessa
eritasoisessa ryhmässä. Retkiryhmää voi halutessaan vaihtaa vaikka päivittäin.
Lisämaksusta on mahdollisuus sopia hotellin keittiön kanssa retkieväspaketin teosta. Hinta riippuu
paketin sisällöstä.

Linja-autokuljetus maksaa osanottajamäärästä riippuen n. 190 €/hlö. 5e peritään menomatkan
aikana. Linja-auto on käytössämme koko matkan ajan. Auto vie osanottajat aamupalan jälkeen
vaellusretken alkupäähän ja noutaa iltapäivällä sovitusta paikasta. Vaihtoehtoisesti voi retkeillä
omin neuvoin Akäslompolon kylän råitilla ja ihailla sen maisemia ja monia kohteita.
Ohjelmå
Tarkka retkiohjelma päivittäisine reitteineen valmistuu kesän 2019 aikana. Retket tullaan joka
tapauksessa toteuttamaan Akäslompolon ja Ylläksen kylien ympäristössä. Matkanjohtajana toimii
vielä kerran viiden vuoden tauon jälkeen vierasapunamme Pentti Niekka.

llmoittautuminen
llmoittautuminen Tapio Heinoselle, puh. 040-7579784, 5åhköposti: tapio.heinonen@pp7.inet.fi
{ ennen 29.11.2018 jå välillä 7a.1. 12.2.2019 Pentti Ahlrothille, 040-5141293, sähköposti
pentti.ahlroth(app.inet.fi ). Hotellin ehtojen mukåan alustava varauksemme on vahvistettava
15.2.2019 mennessä, joten ilmoittautumiset on tehtävä ja varausmaksu 45 euroa on maksettava
tuohon mennessä tilille Fl15 2108 1800 0065 41,1ämsän seniorit ry. Varausmaksun maksamalla on
sitovasti ilmoittautunut matkalle. Ellei omista jatkuvaa matkavakuutusta, kannattaa vakuutus tätä
matkaå varten ottaa viirneistään tässä våiheessa.
Loppumaksu maksetaån samalle tilille 10.7.2019 mennessä. Kaikkiin maksusuorituksiin viite 5555.

