
Call of the Wilderness

Kairankutsu on paikallinen perheyritys.  
Olemme erikoistuneet ympärivuotiseen  
luonto- ja kulttuurielämysten toteuttamiseen 
Pyhä-Luoston Kansallispuistossa ja sen 
ulkopuolella. 

KAIRANKUTSUN ARVOT JA LUPAUS 
Tarjoamme vieraillemme turvallisia ja 
laadukkaita luontoretkiä, jotka kunnioittavat 
luontoa, historiaa ja kulttuuria.

Ystävällinen opaspalvelu on meille tärkeää  
– tule vieraana ja lähde ystävänä! 

www.kairankutsu.fi

Tervetuloa unohtumattomille 
retkillemme kokemaan Lapin 
ainutlaatuinen ja vetovoimainen 
luonto, historia ja lappilainen 
elämäntapa. 
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Call of the Wilderness

TIISTAI

10:00–14:00
ISOJEN PIRTTIEN KYLÄT 
SUVANTO–KAIRALA– 
PELKOSENNIEMI
Kesto: 4 h

Vierailemme mielenkiintoisissa ja 
historiallisissa jokivarsikylissä, joista mm. 
Suvannon kylä säästyi II maailmansodan 
tuhoilta. Kylä on saanut Europa Nostra 
-palkinnon sekä se on ollut ehdolla 
Unescon maailmanperintökohteeksi. 
Kylien kauneus ja harmonia tekevät 
vieraisiinsa lähtemättömän vaikutuksen 
yhdessä tarinoiden kanssa.  

Retkellä kuulet mielenkiintoista 
historiaa viimeisestä jääkaudesta, 
saamelaisten elämästä, Lapin ja Lannan 
rajan ylittämisestä ja jokivarsikylien 
asuttamisesta aina tähän päivään. 

Sisältää ystävällisen opastuksen, 
kuljetuksen, kahvit ja välipalan.

LISÄPALVELU:
• vierailu porofarmilla 30 €/hlö

TORSTAI

10:00–16:00
MAAKOTKABONGAUS 
SOKANAAVALLA JA 
RANTAKALASTUS KEMIJOELLA
Kesto: 6 h

Sokanaapa on Pelkosenniemen yksi 
suosituimmista lintujen ja luonnon 
bongaukseen sopivista kohteista joka 
sopii myös liikuntarajotteisten retkeksi. 

Maakotkat pesivät alueen pohjoisosissa 
ja usein liitelevät aapasoiden yläpuolella. 
Myös hirvi- ja karhuhavainnot ovat 
mahdollisia

Bongauksen jälkeen siirrymme kauniin 
Kemijoen rantaan, jonne teemme nuotion 
ja heitämme onget veteen.

Sisältää ystävällisen opastuksen, 
varusteet, kuljetuksen sekä kahvit/teen ja 
nuotiomakkaran.

Lisäpalvelu:
• virvelöinti 30 €/hlö sis. välineet ja luvat

PERJANTAI

10:00–14:00
AMETISTIKAIVOS JA 
VALOKUVAUSRETKI
Kesto: 4 h

Uskomattoman upeissa maisemissa 
sijaitsevan ametistikaivoksen alla lepää 
ainutlaatuinen, n. 2 miljardia vuotta  
vanha ametistiesiintymä. Siellä sinua 
odottaa oma onnen ametistisi –  se voi 
olla jopa ”shamaanikivi”.

Seuraavaksi patikoimme hienolle 
Pikku-Luostolle jatkamaan luonnon 
valokuvaamista. Riekkojen tai piekanojen 
liitely voi yllättää sinut, samoin kuin 
keroilla viihtyvät porotkin. 

Retken päätteeksi paistamme 
nuotiomakkarat ja nautimme kahvia/
teetä.  

Kaivoksen tuntumaan siirrymme autolla. 
Kävelyretken pituus on n. 3 km.

Sisältää ystävällisen opastuksen, 
pääsylipun, kuljetuksen sekä kahvit/teen 
ja nuotiomakkaran.

Kairankutsu kesän viikko-ohjelma  1.7-30.9.2016 Pyhä-Luoston alueella

VARAUKSET JA  
LISÄTIEDOT:
eero.fisk@gmail.com
0400 703 324
www.kairankutsu.fi

HUOMAUTUKSET: 1. Pidätämme oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia ohjelmiin esim. haastavissa olosuhteissa. 2. Yritys on vakuutettu mutta asiakkaalla on oltava henkilökohtainen matka- tai tapaturmavakuutus. 3. Saatavana myös lauantai- ja sunnuntairetkiä.
4. Varaukset edelliseen päivään klo 15:00 mennessä. 5.  Retkien minimi osallistujamäärä on 2 hlöä. 6. Ennakkovaraukset voidaan perua ilman kustannuksia 5 vrk ennen retken alkamista. Jos peruutus tehdään alle 5 vrk ennen retken alkamista tai asiakas ei saavu 
paikalle, pidätämme oikeuden veloittaa 100 % retken/varauksen loppusummasta.Kohteessa tehdyt varaukset vahvistetaan vasta, kun varaus on kokonaisuudessaan maksettu. Mikäli viime hetken varaus perutaan tai asiakas ei saavu paikalle, pidätämme oikeuden 
veloittaa kokonaisuudessaan retken/varauksen loppusumman. 

Hinta sisältää: 
• ystävällisen opastuksen
• edestakaiset kuljetukset   

Pyhä-Luosto alueella
• ohjelmassa mainitut ruokailut 
• välineet
• tarvittavat pääsymaksut 

Hinta/päivä/hlö  
(sis. alv)

70 €/ AIKUINEN

50 €/ LAPSI
                            (3-12 v.)

MAANANTAI

10:00–13:30
PATIKOINTI PYHÄNKASTEEN 
PUTOUKSELLE
Kesto: 3,5 h

Patikointi pitkin Suomen syvimmän 
kurun (220 m) pohjaa, kohti historiallista 
Pyhänkasteen putousta, antaa elämyksiä 
joita on vaikea verrata. 

Isokuru on n. 2,5 miljardia vuotta vanha 
ja useat jääkaudet ovat muokanneet sen 
jylhää maisemaa. 

Patikoinnin aikana tutustumme 
Pyhätunturin geologiseen historiaan 
sekä alueen luontoon ja saamelaisten 
historiaan. 

Sisältää ystävällisen opastuksen ja 
kuljetuksen.

LISÄPALVELU
• opastettu kierros Luonto- ja 
kulttuurikeskus Naavaan 10 €/hlö

KESKIVIIKKO

10:00–15:00
KANOOTTIRETKI  
PYHÄJÄRVELLE
Kesto: 5 h

Tule nauttimaan luonnon kauneudesta 
kanoottiretken (n.8 km) parissa! 

Pyhäjärveä kiertävä retkemme alkaa 
viehättävän kylän rannasta ja jatkuu 
rantaviivaa seuraillen kohti jylhän 
kaunista tuntuturimaisemaa.

Kahvistelu – ja makkaranpaistotauon  
– pidämme reitin puolivälissä.

Sisältää ystävällisen opastuksen, 
kuljetuksen, välineet, melontaliivit, 
nuotiokahvit ja makkarat.

LISÄPALVELU:
• mato-onginta 10 €/hlö


