
Luondu auttaa koko retkiseuruetta löytämään luonnon täysin 
uudella tavalla. 

Valmiiksi pakattujen elämyspakettien ytimenä on Samsung Galaxy 
Xcover -laite, jonka ennalta ladatut reittivaihtoehdot yhdistävät 
elämykselliset reitit, ainutlaatuiset Lapin kokemukset sekä 
turvallisuuden. Reitin varrelle merkityt tehtävä- ja kysymysrastit 
kertovat omaa Lapin tarinaa. Eksymistä on turha pelätä, sillä 
laitteen hätäpainikkeen avulla saat yhteyden henkilöön, joka 

auttaa sinua tai seuruettasi ongelmatilanteissa.

Koe Saariselän Luondu ja tunnet missä liikut!



Tämä reitti sopii koko perheelle, ja soveltuu käveltäväksi tukevilla kävelykengillä tai 
lenkkikengillä.  

Reitin pituus lyhyimmillään n 2,5 km, ja reitti johtaa Kaunispää –tunturin huipulle ja takaisin 
alas. Reitin voi kävellä läpi tunnissakin mutta Lapissa ei ole tapana kiirehtiä ja huipun kahvilassa 
on tarjolla tuoretta kahvia ja munkkeja! Siksi reittiin on hyvä varata aikaa ainakin pari tuntia!

Ole hyvä ja seuraa päätelaitteen antamaan reittiä ja toimi sen antamien ohjeiden mukaisesti. 
Reitin varrelle merkityt POI – pisteet (”point of interest”) sisältävät lyhyitä tietoiskuja sekä 
kysymyksiä tai tehtäviä. Lähtö Lapland Hotelli Riekonlinnan pihalta. 

Hinta:  30 €  
Paketti sisältää Luondu -reittisovelluksen ja laitteen käytön 12 tunniksi.
Hinta ei-majoittuville: 40 €.

   1. KAUNISPÄÄN MAISEMAREITTI

   2. IISAKKIPÄÄN LUONTOREITTI
Tälle reitille on hyvä varata tukevat kengät, ja reitin pituus on noin 6 km. Reitti on voimakkaasti 
nouseva Iisakkipään huipulle asti jatkuen muutamia satoja metrejä huipun taakse, ja sieltä 
laskeutuen takaisin matkailukeskusta ja Iiskolompolon kotaa kohden. Polku on paikoin kivinen 
ja juurinen. 

Reitin voi kävellä läpi 2 tunnissa mutta jotta ehdit nauttimaan maisemista ja Iiskolompolon 
kodan rauhasta, on hyvä varata aikaa noin 3-4 tuntia.

Reitin varrella tutustut tunturialueen kasvistoon ja jääkausien muovaamaan Saariselän 
tunturimaastoon. Reittipäätteesi tarjoaa sinulle tietoa ja tietokilpailukysymyksiä, mutta älä 
unohda myöskään reitin varrella olevia opastetauluja ja niiden tarjoamaa faktaa.

Ole hyvä ja seuraa päätelaitteen antamaa reittiä ja toimi sen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Hinta: 35 € 
Paketti sisältää Luondu -reittisovelluksen ja laitteen käytön 12 tunniksi, retkeilyn perustarvikkeet, sekä 
ensiapulaukun, 4 kuksaa, puukon, tulitikut, avaimet Iiskolompolon kotaan, polttopuut, vaskoolin sekä 
kultapussin.
Hinta ei-majoittuville: 45 €.

   3. KULTATONTUN REITTI
Tämä reitti sopii koko perheelle, ja soveltuu käveltäväksi tukevilla kävelykengillä tai 
lenkkikengillä. Reitin kävelee läpi nopeastikin mutta Lapissa ei ole tapana kiirehtiä joten hyvä 
on varata ainakin 2 tuntia aikaa.  

Reitin pituus lyhyimmillään n 2 km, ja reitti johtaa pienen lammen rannalle Saariselän keskustan 
läheisyydessä.

Ole hyvä ja seuraa päätelaitteen antamaan reittiä ja toimi sen antamien ohjeiden mukaisesti. 
Reitin varrelle merkityt POI – pisteet (”point of interest”) sisältävät lyhyitä tietoiskuja sekä 
mukavia koko perheelle suunnattuja kysymyksiä tai tehtäviä, joihin vastaukset löytyvät joko 
päätelaitteesta tai paikalla olevista infotauluista. Retken lopulla koko perheen kannattaa 
kokeilla onnea ja huuhtoa vaskoolilla hiekkapussin sisältö! Huuhdonnan avulla voitte löytää 
aitoja Lapin kultahippuja, jotka löytäjä saa pitää!

Hinta: 42,50 € 
Paketti sisältää Luondu -reittisovelluksen ja laitteen käytön 12 tunniksi, retkirepun, sekä ensiapulaukun, 4 
kuksaa, puukon, tulitikut, avaimet Iiskolompolon kotaan, polttopuut, vaskoolin sekä kultapussin).
Hinta ei-majoittuville: 52,50 €.


