
UKKOHALLAN,
HOSSAN JA SYÖTTEEN

maastot oppaan johdolla

Pyörämatka

5 päivää / 898 €
Koe kolme upeaa maastopyöräilykohdetta yhden matkan aikana! 
Kokenut pyöräilyoppaamme johdattaa sinut päiväretkille Ukkohallan, 
Hossan ja Syötteen poluille. Matkapaketti sisältää kuljetukset Oulusta, 
oppaan palvelut, majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa ja 
illalliset. Voit ottaa mukaan oman pyörän tai vuokrata kauttamme 
laadukkaan läskipyörän koko matkan ajaksi.

Ajamme matkalla reittejä, jotka soveltuvat monen tasoisille kuskeille. 
Lähde rohkeasti mukaan - riittää, jos olet ajanut aikaisemmin jonkin 
verran maastossa. Päiväkohtaisten retkien kesto on 2-5 h ja ajamme 
nautiskellen retkeilyvauhtia. Vauhti säädetään ryhmälle sopivaksi ja 
pidämme tarvittaessa taukoja. Kohteissa riittää iloa myös pidempään 
harrastaneille. Halutessasi enemmän haasteita voit ajaa myös muuta 
ryhmää pidemmän lenkin – pyöräilyoppaamme auttaa sinua 
reittisuunnittelussa.

Lähdöt
• 7.-11.6.2021, viimeinen ilmoittautumispäivä 23.5.2021
• 12.-16.6.2021, viimeinen ilmoittautumispäivä 27.5.2021
• 31.7.-4.8.2021, viimeinen ilmoittumispäivä 8.7.2021

Ryhmäkoko: 10-15. Matkan minimiosallistujamäärä on 10 henkilöä. 
Jos minimiosallistujamäärä ei täyty viimeiseen ilmoittautumispäivään 
mennessä, palautamme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Hinta: 
898 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 140 €
Vuokrapyörä matkan ajaksi: 145 € 
Ryhmät: pyydä tarjous jos kokoat oman ryhmän!

Varaa matkasi Saaga Travelin matkakaupasta
saagatravel.fi/matkakauppa



Matkaohjelma – päivä 1
Klo 8.30 kokoontuminen Oulun linja-autoasemalla, omien pyörien 
lastaus kyytiin. Käytössämme on umpiperävaunu, jossa pyöräsi matkaa 
kolhiutumatta.

Klo 9.00 Lähtö kohti Ukkohallaa, ajoaika 2 h 20 min. Matkan aikana 
matkaohjelman ja Ukkohallan päiväretken reitin läpikäynti. 
Omakustanteinen lounas Ukkohallassa.

Iltapäivällä opastettu pyöräretki Ukkohallan maastoissa. Ajellaan mukava
reitti pitkin hienoa neulaspolkua ja komeita vaaramaisemia ihaillen.

Pyöräilyn jälkeen majoittuminen Ukkohallan Ski Chalets-huoneistoissa 
Syväjärven rannalla. Huoneistossa on tupakeittiö, oma sauna, parveke, 
pyykinpesukone ja kuivauskaappi. 

Loppuiltapäivän voit käyttää rentoutuen Ukkohallan saunamaailmassa. 
Saunamaailmassa on 9 erilaista saunaa, sisä- ja ulkoaltaita sekä
mahdollisuus pulahtaa Syväjärveen.

Päivän päätteeksi yhteinen illallinen.

KOE KOMEAT
VAARAMAISEMAT

Ukkohalla



Matkaohjelma – päivä 2
Aamupalan jälkeen ajamme Hossaan, ajoaika 2 h. Bussissa päivän 
pyöräreitin läpikäynti. Omakustanteinen lounas Hossan luonto-
keskuksessa. 

Iltapäivällä lähdemme oppaan johdolla pyörillä maastoon. Pääsemme 
kokemaan Hossan kansallispuiston kauniit harjupolut, kirkkaat vesistöt 
ja niiden reunoilla kulkevat rantapolut sekä kangasmetsissä kulkevat 
neulaspolut. Pyöräilyreitit tarjoavat vaihtelevia ja elämyksellisiä maastoja 
sekä hienoja maisemia.

Pyöräretken jälkeen ajamme Taivalkoskelle Saijan Lomakartanoon 
(ajoaika 1 h), jossa majoittuminen maalaiskartanon pihapiirin hirsi-
huoneistoissa Jokijärven rannalla, Kalle Päätalon kasvukodin naapurissa. 
Huoneistossa on oma sauna. Minikeittiössä on jääkaappi, mikro,
vedenkeitin, kahvikupit sekä kahvia ja teetä. Jos energiaa on vielä jäljellä 
päivän pyöräilyn jälkeen, lähtee Saijan pihasta helppokulkuinen ja
merkitty Simosenpolku (8 km), joka kulkee Kalle Päätalon kirjoista 
tuttujen paikkojen läpi.

Päivän päätteeksi yhteinen illallinen seisovasta pöydästä. 

LUONTORETKEILIJÄN
PARATIISI

Hossa

Kuva: Maarit Vaahteranoksa



Matkaohjelma – päivä 3
Aamupalan jälkeen ajamme Taivalkoskelle, jossa pistäydymme Jalavan 
Kaupassa. Vuonna 1883 perustettu Suomen vanhin kauppa toimii 
nykyään kahvilana. Kaupan puolella voit tehdä myös mielenkiintoisia 
löytöjä. Taivalkoskella on mahdollisuus pistäytyä ruokakaupassa.
 
Ajo Syötteelle (1h), matkan aikana Syötteen päiväretken reitin läpi-
käynti. Omakustanteinen lounas Syötteen luontokeskuksella ja
tutustuminen luontokeskuksen pysyvään näyttelyyn.
   
Iltapäivällä pyöräilemme klassisen Syötteen kierroksen. Pääsemme 
testaamaan Pärjänjoen bulevardin sekä kokemaan Pytkynharjun hienot 
harjumaisemat.
 
Majoittuminen KIDE Hotelliin. Aktiiviselle ulkoilijalle suunnitellun 
hotellin huoneissa on parveke, suuret maisemaikkunat ja kattava
keittiövarustelu. Hotellin sauna on käytettävissä iltaisin.

Illallinen hotellin italialaistyyppisessä Tovaglia-ravintolassa.

MAASTOPYÖRÄILIJÄN
MEKKA

Syöte



Matkaohjelma – päivä 4
Tänään teemme pidemmän lenkin, joka tarjoaa tiukkoja 
nousuja, hauskoja laskuja ja pääasiassa single track-polkuja 
– Syötettä parhaimmillaan! Nautimme retkilounaan päivän 
aikana maastossa. 

Illalla mahdollisuus omatoimiseen tutustumiseen Syötteen 
maastoihin ja saunomiseen hotellilla. Illallinen hotellin 
Tovaglia-ravintolassa.

KOKO PÄIVÄN
RETKI

Syöte



Matkaohjelma – päivä 5
Aamupalan jälkeen mahdollisuus omatoimiseen reippailuun 
– suosittelemme kiipeämistä Iso-Syötteen tunturin huipulle 
joko pyörällä tai kävellen ihailemaan Syötteen kansallispuiston 
yli avautuvaa upeaa maisemaa.

Omakustanteisen lounaan jälkeen paluu Ouluun, ajoaika 2 h. 
Matka päättyy klo 16.00 Oulun linja-autoasemalle. 

KIIPEÄ TUNTURIN
HUIPULLE

Syöte



Lähde mukaani pyöräilemään Ukkohallan, Hossan ja Syötteen 
mainioille maastopyöräpoluille!
Olen kestävyys- ja luontoliikunnan suurkuluttaja. Tällä hetkellä
lähimpänä sydäntä on maastopyöräily ja maastohiihto, mutta harrastan 
myös vapaalaskua, polkujuoksua, suunnistusta ja pyöräsuunnistusta. 

Leipätyökseni liikutan, innostan ja opetan yläkouluikäisiä. Vapaa-ajallani 
viihdyn luonnossa retkeillen ja liikkuen. Haluan jakaa liikunnan iloa myös 
muille. Mielelläni vedänkin yhteislenkkejä esimerkiksi pyöräilyseurassani 
Team Donna Agilessa. Kuulun myös oululaisen Pyörä-Suvalan
sponsoroiman Lekatien lenkin vetäjätiimiin.

Tällä hetkellä opiskelen työn ohessa monimuotokoulutuksessa
Luontoelämysohjaajaksi.

MAASTOPYÖRÄ-
OHJAAJASI

Tytti



Matkan hintaan sisältyy:
• kuljetus lähtien Oulusta ja päättyen Ouluun
• pyöräilyoppaan palvelut matkan aikana, ml. ohjelman mukaiset 
opastetut pyöräretket 4 päivänä sekä reittineuvonta, jos haluat 
tehdä lisäksi omia lisälenkkejä
• 4 x majoitus ja aamiainen
• 4 x illallinen (kotiruoka / seisova pöytä)
• 1 x retkilounas Syötteellä (päivä 4)
• sisäänpääsy Ukkohallan saunamaailmaan
• oman pyörän kuljetus

Matkan hintaan ei sisälly:
• lounaat päivinä 1-3 ja 5, välipalat
• pyörä; voit ottaa mukaan oman maastopyörän/läskipyörän tai 
vuokrata läskipyörän kauttamme koko matkan ajaksi.

Tarvitset matkalle mukaan
• omat pyöräilyvarusteet: kypärä, pyöräilyyn sopivat mukavat, 
säänkestävät vaatteet ja kengät, reppu, juomapullo
• voimassa olevan matkavakuutuksen, joka korvaa sairastumisesta 
(esim. koronavirus) johtuvan matkan peruuntumisen; sairastumiset 
ja tapaturmat sekä henkilökohtaisten tavaroidesi vahingoittumisen 
tai katoamisen matkan aikana; sekä mahdolliselle vuokrapyörälle 
aiheuttamasi vahingot. Jos vuokrapyörä rikkoutuu vuokraajan 
toimien johdosta, katoaa tai varastetaan, veloitetaan vuokraajalta 
lisämaksuna pyörän arvo 2700 euroa.

Ehdot ja matkan peruuttaminen
Matkan vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Saaga Travel Oy. 

Matkaan sovelletaan yleisiä matkapakettiehtoja ja Saaga Travelin 
erityisehtoja. Lue ehdot kokonaisuudestaan nettisivultamme 
ennen matkan ostamista.

Matkan minimiosallistujamäärä on 10 henkilöä. Jos minimiosal-
listujamäärä ei täyty viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, 
palautamme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Peruutusehdot
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen 
matkan alkamista. Tällöin peritään peruutusmaksu seuraavasti:
a) Toimistokulut 15 €, kun matka peruutetaan viimeistään 45 
vuorokautta ennen matkan alkamista
b) varausmaksu 30 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan 
myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuoro-
kautta ennen matkan alkamista
c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin 
kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen 
matkan alkamista
d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 
vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista
e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin 
kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.  

Pyörävuokrauksen ehdot
1. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoami-
sesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon käyvän arvon 
mukaan, ellei hän kykene osoittamaan huolehtineensa vuokraväli-
neistä huolellisesti.
2. Vuokraajan tulee ilmoittaa Saaga Travelille viipymättä pyörän 
katoamisesta tai pyörälle aiheutuneesta vahingosta.
3. Vuokraajan tulee huolehtia vuokrapyörästä sekä toimia varovai-
sesti ja huolellisesti.
4. Vuokraajan tulee noudattaa Suomessa voimassa olevia liiken-
nesääntöjä.
5. Vuokraaja vuokraa ja ajaa pyörällä omalla vastuullaan ja hänen 
tulee huolehtia itse omista voimassa olevista vakuutuksistaan.
6. Mikäli pyörä katoaa tai se varastetaan, vuokraaja on velvollinen 
korvaamaan Saaga Travelille vastaavan pyörän hankintahinnan 
(2.700 €).

Lisätiedot:
Saaga Travel Oy 
puh. 040 826 2345, myynti@saagatravel.fi, www.saagatravel.fi 


