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 Hiihtomatka Saariselälle 

Hotelli Riekonlinna 

8.-15.4.2023 
 
 

Tervetuloa Mannisen matkassa hiihtämään Euroopan huipulle, Saariselälle!   
 

Saariselän matkailukeskus sijaitsee Inarin kunnassa, Nelostien varrella, noin 250 kilometriä 
Napapiiriltä pohjoiseen, Saariselän tunturialueen ja UKK-puiston kupeessa. Saariselkä on 
kansainvälinen, lapinhenkinen kylä upean tunturimaaston keskellä. Se on tiiviisti rakennettu ja 
asiakkaitaan monipuolisesti palveleva. Saariselkä kuuluu maamme vanhimpiin 
hiihtokeskuksiin. 
 

Ympärillä avautuu pohjoisen Euroopan laajin tunturiylänkö, jossa luonnon puhtaus, kauneus ja 
tunturien hiljaisuus antavat tilaa rauhoittua: idässä on varsinainen Saariselkä, lännessä 
Ivalojoen kullanhohtoinen erämaa, pohjoisessa Luton ja Tsarmitunturin kairat ja etelässä 
Sompion aavat. Korkeatasoisten palveluiden, hotellien, ravintoloiden, kylpylän ja monenlaisten 
aktiviteettien lisäksi Saariselällä on tarjota luonnossa liikkujalle runsaasti hyvin merkittyjä 
hiihto- ja vaellusreittejä. 
 

Hotelli Riekonlinna palvelee asiakkaitaan tasokkaasti. Kaikki hotellihuoneet ovat savuttomia, 
niissä on parveke, suihku, wc, minibaari, vedenkeitin, puhelin, satelliitti-tv, radio. Lisäksi 
hotellissa on ravintola, aulabaari, maksuton nettinurkkaus, suksien huoltohuone ja tietysti 
sauna. 
 

Ajomatka Saariselälle kestää koko päivän ja perille saavumme illalla. 
Matkalla pidetään taukoja sopivin väliajoin, jotta matka ei käy liian raskaaksi. 
 

Tämä matka toteutetaan yhdessä Tievatupa -matkan kanssa. Perillä Saariselällä bussi jättää 
ensin matkustajat Tievatuvalle ja jatkaa sitten Riekonlinnalle. 
 

Kotimatkalle lähdemme lauantaina 15.4.2023 klo 08.00. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Bussin aikataulu la 8.4.2023: 
klo 04.30 Ruovesi, Mannisen tallit Joensuuntie 5 
klo 05.00 Kuru, Seuratalon pysäkki 
klo 05.55 Lielahti, Neste pysäkki 
klo 06.10 Tampere, Vuolteenkatu, linja-autoaseman 
puoleinen pysäkki nro 0121 
klo 06.55 Orivesi, linja-autoasema, tilausajolaituri 
klo 07.40 Jämsä, Shellin piha 
klo 08.30 Jyväskylä, Matkakeskus 
klo 09.00-09.30 Tauko, ABC Hirvaskangas 
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Matkan hinta/henkilö: 
495 €, kahden hengen huoneessa 
799 €, yhden hengen huoneessa 
 
Hinta sisältää: bussikuljetus ja majoitus  
7 yötä aamiaisella. 
 
Pelkkä bussikuljetus Saariselälle 
160€/henkilö meno-paluu. 
 
Lisämaksusta: 
6 x päivällinen  174,00 €/hlö (su-pe) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pohjois-Lapin hiihtokausi hellii hiihtäjää, sillä lumille pääsee yleensä lokakuusta 
toukokuuhun asti. Polveilevat tunturimaastot ja kansallispuistot mahdollistavat erilaisen 
hiihtoretken jokaiselle päivälle. Pelkästään Saariselän alueella huollettuja latukilometrejä on 
200, joista valaistuja 34 km. 

 

Valaisemattomilla laduilla kannattaa 
muistaa päivän lyhyys, pimeä tulee 
yllättävän nopeasti.  

Reaaliaikaisia tietoja latujen kunnosta sekä 
alueen palveluista: 
https://saariselka.com/ 

 

 

      

 

 
 

Mukavaa matkaa! 
 

 

 

 

 

Peruutusehdot: Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä Bussi-Manninen Oy:n erityisehtoja. 
Matkan perumisesta on ilmoitettava viipymättä Bussi-Mannisen toimistolle. 

https://saariselka.com/
https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/matkustaminen-ja-majoitukset/matkapaketit-ja-yhdistetyt-matkajarjestelyt/yleiset-matkapakettiehdot/
https://bussi-manninen.fi/sites/manninen/files/Bussi-Mannisen%20erityisehdot.pdf

