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16 KESÄMATKAA

Seuraavassa esitetään 16 kiertomatkaehdotusta,
jotka ovat lähinnä tarkoitetut kotimaassa kesä-
lomaansa viettäville. Näitä ehdotuksia laadittaessa
on pyritty tutustuttamaan matkailijoita nähtävyyk-
siin, historiallisiin muistomerkkeihin, luonnonkau-
neuksiin jne. ottaen samalla huomioon kaikki vaih-
telua, kulkuneuvoja ja majoitusmahdollisuuksia kos-
kevat vaatimukset, jotka oikeutetusti voi asettaa
nykyajan matkailureitille. Osa tässä esitetyistä mat-
koista käy tavallisia reittejä, mutta niiden lisäksi
on tahdottu kiinnittää huomiota harvinaisempiinkin
matkailureitteihin.

Lähettäkää uusia ehdotuksia sekä tässä esitettyjä
matkailureittejä koskevia huomautuksia y\lat-
kailijayhdistyksen keskustoimistoon!

Matkojen lähtökohdaksi on yleensä valittu maan
pääkaupunki. Matkasuunnitelmia voidaan kuiten-
kin luonnollisesti käyttää hyväksi, alkoipa matka
miltä paikkakunnalta tahansa. Matkoja voidaan
sitäpaitsi eri tavoin yhdistellä.

Matkojen päiväohjelmia selostettaessa on tah-
dottu osoittaa, miten eri liikenneyhteydet liittyvät
toisiinsa ja missä sopivimmin voi yöpyä. Nämä
»aikataulut» edustavat yleensä lyhyintä aikaa, minkä
kuluessa kysymyksessäoleva matka voidaan suorit-
taa. Kulkuneuvoja koskevat tiedot ovat yleensä
voimassa 1/6—31/8; mahdolliset poikkeukset ilmoi-
tetaan tekstissä.

Eri matkaselostusten lopussa ilmoitetaan matka-
kustannukset. Hintaan sisältyvät vain varsinaiset
matkakustannukset (ruokaa, asuntoa, paikka- ja
makuupaikkalippuja lukuunottamatta). Hinta A
tarkoittaa 2. luokkaa junassa ja 1. luokkaa laivassa,
hinta B 3. luokkaa junassa ja 2. luokkaa laivassa.

Yksityiskohtaiset aikataulut »Suomen Kulkuneu-
vojen» toukokuun numerossa.



YLEISIÄ TIETOJA
Rautatiet. Matkustettaessa pikajunissa on lunastettava matka-

lipun lisäksi paikkalippu (i. lk. 20: —, 2. lk. 10: — ja 3.1k.
5: —). Makuuvaunua käytettäessä on lunastettava matka-
lipun lisäksi makuusijalippu (1. lk. 120: —, 2. lk. 60:— ja
3. lk. 30: —), joka voidaan tilata enintään 14 päivää aikai-
semmin kuin makuusija tarvitaan sekä makuuvaunun lähtö-
asemalta että kaikilta muiltakin asemilta (viimeksimaini-
tussa tapauksessa tilausmaksu 5: —). Ravintolavaunu seu-
raa eräitä päiväpikajunia Helsingin—Viipurin, Helsingin—
Turun, Helsingin—Haapamäen ja Seinäjoen—Oulun välillä.

Yksinkertainen matkalippu on voimassa enintään 50 km:n mat-
kalla ainoastaan leimaamispäivän, yli 50 km;n matkalla
viisi päivää, leimaamispäivä lukuunotettuna. Matka voidaan
keskeyttää kerran, mutta matkalippu on silloin keskeytys-
asemalla leimautettava.

Pitempiä kiertomatkoja varten tarkoitettuja kuponkilippuja
myydään matkatoimistoissa, useilla kaupunkiasemilla sekä
eräillä muilla suuremmilla asemilla. Koko kuponkilipun
hinta on sama kuin kaikkien siihen sisältyvien rautatie-,
laiva- ja muiden kuponkien yhteenlaskettu hinta, siihen
lisättynä 8: — 1. lk:n, 4: — 2. lk:n ja 2: — 3. lk:n lipusta.
Matka voidaan keskeyttää jokaisella rautatieasemalla, jol-
loin lippu muilla paitsi kupongin pääteasemilla on leimau-
tettava.

Seuruelippiija myydään ryhmänä matkustaville 25 %:n alen-
nuksella, jos osanottajia on vähintään 10, ja koululaisille
50 %:n alennuksella (vähintään 5:lle). Seuruelippuja voi-
daan tilata kaikilta asemilta ja matkatoimistoista.

Rengasliput, joita myydään aikana 1/5—30/9 alennettuun hin-
taan, sopivat käytettäviksi useimmilla tässä kirjasessa selos-
tetuilla kiertomatkoilla ja halventavat matkakustannuksia
melkoisesti. Tarkempia tietoja valtionrautateiden julkaise-
massa vihkosessa »Rautateiden rengasmatkat» (saatavana
maksutta).

Matkatavara kuljetetaan matkatavaravaunussa erityisen tak-
san mukaan. Jokaiselle asemalle voidaan jättää matka-
tavaraa säilytettäväksi (säilytysmaksu 1; — kollilta vuoro-
kaudessa). Asemilla on saatavina matkatavaravakuutuksia
Eurooppalaisessa Tavara- ja Matkatavaravakuutus-Oy:ssä
(vakuutusmaksu 1: — 1.000 mk:n vakuutussummasta).

Linja-autoliikenne. Monet autolinjat ovat yhdysliikenteessä
valtionrautateiden kanssa, joten paikkoja näihin autoihin
voi tilata myös rautatieasemilta. Taksa on nykyisin 30—60
penniä hengeltä kilometriä kohti. Useat linja-autoliiken-
nöitsijät ovat nykyisin järjestäneet rengasmatkoja (varsin-
kin Kaijalassa), joille lippuja myydään alennettuun hintaan.
Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenet saavat monilla auto-
linjoilla 10 %:n alennuksen matkalippujen hinnoista näyttä-
mällä kuluvan vuoden jäsenkorttinsa.

Lentoliikenne. Aero Oy. pitää yllä tästä vuodesta alkaen sään
nöllisiä vuoroja paitsi Helsingin—Turun myös Helsingin—
Tampereen—Vaasan ja Helsingin—Viipurin linjoilla.

Laivaliikenne. Kaikissa tärkeimmillä matkailureiteillä kulke-
vissa laivoissa on hyttipaikkoja sekä hyvät ravintolat. Useat
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laivalinjat sisältyvät rautateiden rengasmatkoihin. Kaikki
huomattavimmat sisävesien sekä eräät rannikkosaariston
laivaliikennöitsijät myöntävät Matkailijayhdistyksen jäse-
nille io %: n alennuksen matkalippujen hinnoista kuluvan
vuoden jäsenkorttia näytettäessä.

Käyttäkää hyväksenne Suomen Matkailijayhdistyksen tiedon-
antotoimistoa! Os. Aleksanterink. 7a, puh. 26 752.

Aikataulut. »Suomen Kulkuneuvot» (julkaisija Suomen Mat-
kailijayhdistys), jonka kesänumero ilmestyy 15/5, sisältää
rautateiden aikataulut sekä höyrylaivojen, linja-autojen ja
lentoliikenteen kulkuvuorotietoja. Tätä matkailijoille välttä-
mätöntä julkaisua (hinta 7: —) on saatavissa kaikista matka-
toimistoista, kirjakaupoista ja rautatieasemilta.

Hotellit. Tarkat hotelleja koskevat tiedot saa Matkailijayhdis-
tyksen julkaisemasta hakemistosta »Suomen hotellit» (ilmai-
nen). Lisäksi voi matkailija käyttää hyväkseen opasvihkosia:
»Täysihoitoloita, lepokoteja ja kylpylaitoksia Suomessa» (hinta
3: —) ja »Matkailijayhdistyksen matkailumajat ja liikennereitit»
(ilmainen). Suomen Matkailijayhdistyksen jäsenet saavat
kaikissa yhdistyksen matkailumajoissa ja hotelleissa 10 %:n
alennuksen asunnon ja ruoan hinnoista.

Tiedonantotoimistot. Helsinki: Suomen Matkailijayhdistys,
Aleksanterink. 7a, puh. 26752. Turku: Aero Oy:n toimisto
Kauppatori. Tampere: Rautatieasema. Viipuri: Rautatie-
asema (Matkailijayhdistyksen paikallisosasto). Vaasa: Etelä-
Pohjanmaan Matkailuyhdistys, Linja-autoasema. Kuopio:
Vuorik. 23 (Matkailijayhdistyksen paikallisosasto). Kotka:
Uusi Paperikauppa, Kirkkok. 9 (Matkailijayhdistyksen
paikallisosasto). Oulu: Kolmio (neiti Ester Nikkinen).
Jyväskylä: Jyväskylä—Päijänteen Laiva Oy:n konttori,
Rantak. 21 (puh. 1033). Heinola: K. Saarelman autoliike
(puh. 55) (Matkailijayhdistyksen paikallisosasto). Sortavala:
Sortavalan Kirjakauppa (Matkailijayhdistyksen paikallis-
osasto). Savonlinna: Nälkälinna (Matkailijayhdistys); sitä
paitsi annetaan matkailijoille tietoja satamakioskissa.
Maarianhamina: Ahvenanmaan Matkailuyhdistys.

Matkatoimistot. Helsinki: Suomen Matkatoimisto, P. Espla-
naadik. 19 (sivuliike Stockmannin tavaratalossa, Alek-
santerink. 52). Matkatoimisto Kaleva, Heikink. 9. Aero
Oy:n toimisto, Ruotsalaisen Teatterin talo. — Koulu-
matkailutoimiston seuramatkaosasto (Salomoninkadun linja-
autoasemalla) järjestää koulu- ja seuramatkoja. Turku:
Aero Oy:n toimisto. Kauppatori. Tampere: Matkatoimisto
Sampo, Kauppatori 1. Vaasa: Etelä-Pohjanmaan Matkailija-
yhdistys, Linja-autoasema.

Matkaoppaat ja kartat. Suomen Matkailijayhdistys ja sen pai-
kallisosastot ovat julkaisseet joukon Suomen eri matkailu-
seutuja selostavia matkaoppaita sekä erilaisia opaslehtisiä,
joita on saatavissa julkaisijalta ja kirjakaupoista.

Maantiematkoilla soveltuvat käytettäviksi Suomen Matkailija-
yhdistyksen opaslehdet (hinta 75 p kpl).

Matkailukauden aikana on mikäli mahdollista tilattava
huoneet etukäteen.



Turin, linna.

Tuhanten saarten reitti.

Helsinki —Hanko —Turku —Maarianhamina —Turku —

Helsinki.

i. päivä. Lähtö aamupäivällä (sunnunt. tai tust.) höyrylaivoissa
»Oihonna» tai »Nordstjernan» Helsingistä. Tulo Hankoon
iltapäivällä.

2. päivä. Aamujunassa Hanko—Turku, Illalla höyrylaivassa
(useita laivoja) Maarianhaminaan.

3. päivä. Tulo aamulla tai yöllä Maarianhaminaan. Paluu Tur-
kuun illalla.

4. päivä. Tulo Turkuun aamulla. Juna Turku—Helsinki (mahd.
lentokone tai laiva).

Huom. Lentomatka Turku —Helsinki 320: —. Laiva Turku
Helsinki (sunnunt. tiist. torst.) 65: — ja 50: —.

Hinta: A 442: — (laivoilla eri hinnat), B 334: —

Suomen kulttuurimaisemia.

2 Helsinki — Hämeenlinna — Kangasala — Tampere —

Pori — Rauma—Turku —Helsinki.

1. päivä. Päiväjunassa Helsinki—Hämeenlinna. Käynti (tai
pitempi oleskelu) Aulangon matkailukeskuksessa.

2. päivä. Hämeenlinnasta linja-autossa Kangasalle ja Tampe-
reelle.

3. päivä. Junassa Poriin (mahd. linja-autossa Ikaalisten kautta
Kankaanpäähän, sieltä junassa Poriin).

4. päivä. Linja-autossa Pori—Rauma.

6. päivä. Pikajunassa Turku—Helsinki. Ks. reittiä 1

5. päivä. Aamup. linja-autossa Uuteenkaupunkiin, edelleen
junassa tai linja-autossa Naantaliin ja Turkuun.

Hinta: A 258: —, B. 189; —.

Kaunista Länsi-Suomea.

3 Helsinki —Turku —Pori —Virrat —Tampere —Hämeen-
linna — Helsinki,

I. päivä. Lähtö aamujunalla Turkuun (mahd. lentäen tai S/S
Ilmalla, Toimella t. Ahkeralla).

2. päivä. Linja-autossa Poriin Turusta. Yövytään Porissa
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Päijänteeltä.

3. päivä. Aamup. junassa Pori—Virrat, tulo iltap.
4. päivä. Lähtö laivassa (S/S Pohjola tai S/S Tarjanne) aamulla

Tampereelle, tulo päivällä. Lähtö Tampereelta linja-autossa
Kangasalle ja Hämeenlinnaan. Käynti Aulangolla, missä
mahd. yöpyminen.

5. päivä. Junassa Hämeenlinnasta Helsinkiin.
Hinta: A 301: —, B 220: —.

4 Helsinki — Hämeenlinna — Kangasala — Tampere —

Helsinki.

Pikakäynti Hämeessä.

i. päivä. Päiväjunassa Helsinki—Hämeenlinna. Käynti (tai
pitempi oleskelu) Aulangon matkailukeskuksessa.

2. päivä. Hämeenlinnasta linja-autossa Kangasalle ja Tampe-
reelle.

3. päivä. Pikajunassa Tampereelta Helsinkiin (tai lentokoneessa).
Hinta: A 140: —, B 100: —. Lentomatka Tampere—Helsinki

200: —.

Suloisia sisämaanseutuja.

J Helsinki — Hämeenlinna — Heinola — Lahti — Helsinki.

1. päivä. Päiväjunassa Helsingistä Hämeenlinnaan. Pysähdys
Aulangolla.

2. päivä. Iltapäivällä linja-autossa Heinolaan, n. 3 1/ 2 tuntia.
3. tai 4. päivä. Junassa Heinola—Lahti—Helsinki. Pysähdystä

Vierumäellä ja Lahdessa suositellaan.
Hinta: A 140: —, B. 103: —.

Tänä kesänä Päijänteelle!

6 Helsinki — Lahti —jyväskylä — Virrat —Tampere —

Helsinki.

1. päivä. Helsingistä junassa Vesijärvelle, mistä heti laivassa
(»Suomi», »Jyväskylä», aamup. »Tehi», Taru») Jyväskylään.



Suursaaren rannalta.

2. päivä. Tulo Jyväskylään (yövytään laivassa) klo 3. »Tehi»
ja »Taru» saapuvat jo illalla. Aamujunassa Haapamäelle.
Samana päivänä Haapamäeltä Virroille linja-autossa.

3. tai 4. päivä. Lähtö aikaisin aamulla (sunnunt. päivällä lai-
vassa (»Tarjanne» tai »Pohjola») Tampereelle. Samana iltana
(ei sunnunt.) voidaan jatkaa Helsinkiin.

Hinta: A 324: —, B 225; —.

Runoilijan tie.

I Helsinki —Tampere —Virrat —Vaasa.

1. päivä. Aamupäivällä junassa Helsingistä Tampereelle. Ilta-
päivällä (ei sunnunt.) laivassa (»Pohjola» tai »Tarjanne»)
Virroille. Yövytään matkailumajassa.

2. päivä. Aamupäivällä linja-autossa Vaasaan.
Hinta: A 190: —, B. 145: —. Lentomatka Vaasa—Helsinki

475: —, Helsinki—Tampere 200: —.

Saarelle merelliselle!

8 Helsinki — Suursaari — Kotka — Loviisa — Porvoo —

Helsinki.

i. päivä. Lähtö Helsingistä iltapäivällä (ks. huom.) Suursaareen
Perille saavutaan myöhään illalla.

2. päivä (mieluimmin 4 tai 5. päivä!). Lähtö iltapäivällä laivassa
Kotkaan.

3. päivä. Linja-autossa (tai laivassa Loviisasta tai Porvoosta)
Helsinkiin. Viipymistä Loviisassa ja Porvoossa suositellaan.

Hinta: A 165: —. B 135: —.
Huom. Helsinki—Suursaari, »Suomi» lauant. 18/6—6/8, »Lovisa»

tust, ja perjant. (14/6—3/8). Suursaari—Kotka, »Suursaari»
sunnunt. (12/6—21/8), keskiv. ja perj. »Oiva» sunn., tiist.,
perjant. ja lauant.

7



i

Tolvajärven harjuja.

Merta, hiekkaa ja aurinkoa!

Helsinki —Suursaari —Koivisto —Terijoki —Viipuri —

Helsinki.

Lähtö Helsingistä iltapäivällä (ks. edellisen matkan huomau-
tusta) Suursaareen.

Muutaman päivän kuluttua (ainoastaan »Suursaari» maanant.
ja torst.) ulkosaarten kautta Koivistolle. Koivistolta Teri-
joelle junassa tai linja-autossa. Mahdollisesti käynti Raja-
joella. Junassa tai linja-autossa Viipuriin ja edelleen Helsin-
kiin yöjunassa.

Hinta: A 303: —, B. 217: —.
Huom. Matkailijalla tulee olla Karjalan kannakselle matkustaes-

saan ns. rajaseutupassi, joka saadaan asuinpaikkakunnan
viranomaisilta. Tämä ei kesällä koske vain Terijoella kävijöitä.

Ka 11nii ta sisävesireittejä.

Helsinki — Lahti—Jyväskylä— Punkaharju—Savonlinna
— Imatra —Viipuri — Helsinki.

1. päivä. Helsingistä junassa Yesijarvelle, josta suoraan laivassa
Jyväskylään (»Suomi» tai Jyväskylä»).

2. päivä. Tulo Jyväskylään (yövytään laivassa) klo 3, päivä-
vuoroa käytettäessä illalla. Aamujunassa Punkaharjulle,
jossa yövytään.

3. päivä. Laivassa (S/S Punkaharju II) Savonlinnaan. Päivällä lai-
vassa (S/S Savonlinna tai Imatra II) Vuoksenniskalle. Tulo
myöhään illalla (lauant. lähtevä laiva saapuu vasta sunnuntai-
aamuna Vuoksenniskalle), minkä jälkeen heti junassa Imat-
ralle, jossa yövytään.

4. päivä. Päiväjunassa Viipuriin, josta yöjunassa Helsinkiin.
Hinta: A 483: —, B. 344: —.
Huom.! Matka Helsingistä Savonlinnaan voidaan tehdä myös

Mikkelin kautta. Mikkelin ja Savonlinnan välinen laivareitti
on maamme sokkeloisimpia (Mikkelistä tiist., torst. ja lauant.,
tulo Savonlinnaan seur. aamuna).



Idän ja lännen rajamailla.

Viipuri —Punkaharju —Savonlinna —(Kuopio) —Joen-
Isuu — Koli — Sortavala — Valamo — Lahdenpohja —

Viipuri.
i. päivä. Viipuri—Imatra junassa. Imatralta illalla junassa

Tainionkoskelle ja Elisenvaaran kautta Punkaharjulle.
2. päivä. Oleskelua Punkaharjulla.
3. päivä. Aamulaivassa (S/S Punkaharju II) Punkaharju—

Savonlinna. Päivällä laivassa (S/S Orivesi I ja II) Joensuuhun.
4. päivä. Tulo Joensuuhun aamulla. Linja-autossa edelleen

Kolille.
5. päivä. Moottoriveneellä (M/S Ukko-Koli) Pielisen yli Yuonis-

lahteen. Sieltä junassa Sortavalaan.
6. päivä. Laivassa (S/S Otava) Valamoon.
7. päivä. Iltap. laivassa (S/S Valamon luostari) Lahdenpohjaan.

Iltajunassa Viipuriin.
Hinta: A 415: —, B 324: —.
Vaihtoehtona: Laivassa Savonlinnasta Kuopioon ja sieltä linja-

autossa Kolille.
Huom. Sortavalasta voi tehdä kiertomatkan Raja-Karjalaan.

Erikoisesti ovat kauniit Tolvajärvien harjut katsomisen arvoi-
set. Sieltä tapaa koskematonta erämaanluontoa, ja pienet
rajakylät »tsasovnoineen» ja»praasnikoineen > ovat omalaatuisia
nähtävyyksiä.

Kaikki kerrallaan!

Helsinki —Sortavala — Valamo—Sortavala—Joensuu —

I*) Koli—Vaala —Oulu—Tampere— Kangasala— Hämeen-
*- linna—Helsinki.

1. päivä. Helsingistä yöjunassa Sortavalaan (makuuvaunu suo-
raan Sortavalaan).

2. päivä. Laivassa (»Otava») Valamoon, jossa yövytään.
3. päivä. Valamosta aamulla Sortavalaan, josta junassa Joen-

suuhun. Iltapäivällä linja-autossa Joensuusta Kolille tai
junassa Joensuu—Vuonislahti, mistä moottoriveneellä.

4. päivä. Oleskelua Kolilla.
5. päivä. Aamulla moottoriveneessä Pielisen yli Vuonislahteen

ja sieltä junassa Vaalaan, jossa yövytään.
6. päivä. Vaalasta keskipäivällä koskiveneessa Muhokselle, jonne

saavutaan iltapäivällä. Sieltä junassa illaksi Ouluun ja lähtö
yöjunassa Tampeereelle.

7- päivä. Tulo Tampereelle iltapäivällä. Illalla linja-autossa
Kangasalan Vehoniemenharjulle.

8. päivä. Aamulla linja-autossa Hämeenlinnaan. Iltajunassa
Helsinkiin.

Hinta: A 761: — B 616: —.
Huom. Koskivene Vaala—Muhos 5/6—31/8.

Saimaan sinisiltä aalloilta Pohjanmaan lakeuksille.

I"J Helsinki —Punkaharju—Savonlinna —Kuopio —Kajaani
J —Vaala—Oulu—Vaasa—Virrat—Tampere —Helsinki.

1. päivä. Helsinki—lmatra yöjunassa (makuuvaunu Helsingistä
Ensoon.)

2. päivä. Tulo Imatralle aamulla. Aamupäivällä junassa Vuok-
senniskalle, josta heti laivassa (»Imatra II» tai »Savonlinna»)
Savonlinnaan; tulo myöhään illalla ennen 1/6 ja jälkeen 31/8
aikaisin seur. aamuna). Yövytään laivassa.
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3- päivä. Aamulla Savonlinnasta laivassa (S/S Punkaharju II)
Punkaharjulle.

4. päivä. Punkaharjulta 11.20 linja-autossa Savonlinnaan. Ilta-
päivällä laivassa Kuopioon joko Leppävirran kautta (»Leppä-
virta I» tai »Leppävirta II») tai Heinäveden kautta (»Heinä-
vesi I» tai »Heinävesi II»).

5. päivä. Tulo Kuopioon aamulla. Päiväjunassa Vaalaan.
6. päivä. Vaalasta päivällä koskiveneessa Muhokselle, mistä

matka jatkuu Ouluun junassa. Yöjunassa etelään (makuu-
vaunu Seinäjoelle).

7. päivä. Junanvaihto aamulla Seinäjoella. Tulo Vaasaan aikai-
sin aamupäivällä. Linja-autossa Kuortaneen ja Alavuden
kautta Virroille. Perillä illalla.

S. päivä. Aamulla (sunnunt. iltapäivällä) laivassa (»Tarjanne»
tai »Pohjola») Tampereelle. Iltaisin voi heti jatkaapikajunassa
Helsinkiin (ei sunnunt.).

Hinta: A 897: —, B 681: —.

Huom. Koskivene Vaala—Muhos 5/6—31/8. Suositellaan pysäh-
tymistä Kuopiossa ja Kajaanissa. — Oulusta voi matkustaa
junassa Kokkolaan ja sieltä linja-autossa Vaasaan, mistä lento-
koneessa Helsinkiin.

Metsiä, erämaita, tuntureita .

IA Helsinki — Kuusamo— Paanajärvi — Salla —Kemijärvi —

' Rovaniemi —Helsinki.
1. päivä. Yöjunassa Ouluun (makuuvaunu).
2. päivä. Tulo Ouluun aamup. Iltap. linja-autolla Oulu

Kuusamo.
3. päivä. Retki Paanajärvelle (postiautolla sunnunt., tiist.,

torst. lauant.j.
4. päivä. Aamupäivällä linja-autossa Käylään, josta retkeilyä

Oulankajoelle suositellaan.
5. päivä. Iltapäivällä linja-autossa Sallaan Märkäjärven kautta

arkisin.
6. päivä. Käynti Sallatunturilla.
7. päivä. Aamulla linja-autossa Kemijärvelle ja iltapäivällä

junassa Ouluun ja edelleen Helsinkiin.
Hinta: A 588: —, B 435: —.

Huom. Matkailijalla täytyy olla ns. rajaseutupassi, jonka saa mak-
suttomasti sen seudun viranomaisilta, missä asianomainen asuu.

Napapiirin tuolle puolen.

Ir Helsinki —Tornio —Muonio —(Enontekiö) —Pallastun-
J turi — Kittilä— Rovaniemi — Helsinki.

1. päivä. Junassa Helsinki—Tornio—Kauliranta.
2. päivä. Tulo keskipäivällä Kaulirantaan. Heti linja-autossa

Muonioon ja Pallastunturille (tai Pallasjärven retkeilymajalle;.
3. päivä. Oleskelua Pallastunturin luonnonsuojelualueella tun-

turihotellissa.
4. päivä. Aamulla linja-autossa vaihtaen autoa Särkijärvellä Rova-

niemelle Kittilän kautta. Junassa Helsinkiin.
5. päivä. Tulo Helsinkiin illalla.
Hinta: A 603: —, B 444: —.
Huom. Tottuneille retkeilijöille suositellaan matkaa Enontekiön

kirkonkylään (Hettaan) ja sieltä 2 —3 päivän jalkamatkaa
Ounas- ja Pallastunturin tunturijonoa seuraten Pallasjärvelle
ja Rauhalaan tai Pallastunturin hotelliin. Linja-autoyhteys
Muonio— Hetta (kaikkina päivinä paitsi maanant.). — Länsi-
Lapin matkoista tarkemmin Matkailijayhdistyksen kirjasessa
»Tuntureille!»



Oulujoen koskissa.

Yli tuntureiden Jäämeren rannalle
Rovaniemi —Inari —Liinahamari—Kirkkoniemi (Kir
kenes) — Kolttaköngäs —Salmijärvi — Rovaniemi

1. päivä. Rovaniemeltä iltapäivällä linja-autossa Ivaloon, jossa
yövytään.

2. päivä. Ivalosta varhain aamulla linja-autossa Inarin kirkon-
kylään (n. 40 km).

3. päivä. Päivällä linja-autossa Ivaloon ja edelleen (pikavuoro)
Liinahamariin.

4. päivä. Lähtö »Jäämeri.-laivassa (maanant. ja perjant.; 1/7
alkaen) Heinäsaarien kautta Vaitolahteen Kalastajasaaren-
nolle. Lyhyen pysähdyksen jälkeen (jolloin mm. voi käydä
Venäjän rajalla) paluu Liinahamariin.

5. päivä. Liinahamarissa. Retkeilyä ympäristössä. Mahdolli-
sesti käynti Yläluostarilla. Urheilukalastusta.

6. päivä. Lähtö »Jäämeressä» (ainoastaan keskiv. iltapäivällä)
Kirkkoniemeen Norjaan. Kirkkoniemestä moottoriveneellä
Kolttakönkäälle.

7. päivä. Kolttakönkäältä ensin moottoriveneellä (n. 2 km),
sitten linja-autossa Salmijärvelle, josta vaunua vaihdettua
edelleen Ivaloon, minne saavutaan illalla.

8. päivä. Aamulla linja-autossa Rovaniemelle.
Hinta: 452: —, B 427: —.
Hitoin. Ns. rajaseidupassi, joka saadaan maksutta asuinpaikka-

kunnan viranomaisilta, ja pohjoismainen matkakortti (8: —)
vaaditaan.

Petsamonmatkaan voi erinomaisen hyvin yhdistää kierto-
matkan Pohjois-Norjan ympäri. Kirkkoniemestä lähtee laiva
(»hurtigrutten») joka päivä Vadsön, Vardön, Hammerfestin ja
Tromsön kautta Finsnesiin. Finsnesistä linja-autossa Narvi-
kiin ja sieltä junassa Kirunan, Bodenin ja Haaparannan
kautta Tornioon ja Kemiin. Matkaliput: A n. 1.250: — B
(111 lk. junassa, I lk. laivassa) n. 1.050: —.
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rautatie = laivareitti
autolinja Q = Matkailijayhdistyksen matkailumaja
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