PÄÄSIÄINEN 2019 YLLÄKSELLÄ !
Padasjoen Latu Ry järjestää tänäkin vuonna (35. kerta) hiihto- ja laskettelumatkan Ylläksen Äkäslompoloon.
Lähdemme keskiviikkona 17.4. klo 19.00 Padasjoelta Niemisen Linjat Oy:n talleilta (Nyystöläntie 10, 17500
Padasjoki). Matkan aikana yöllä pysähdymme muutaman kerran lepotauolle. Perillä olemme torstaiaamuna. Äkäslompolosta lähdemme takaisin maanantaiaamuna 22.4. ja Padasjoella olemme illansuussa.
Reitin varrelta pääsee tietenkin mukaan.
Matkan hinta (toissavuonna vuonna 420,-) selviää kun tiedetään lopullinen matkustajamäärä. Hintaan
sisältyy kuljetus Padasjoelta Äkäslompoloon ja takaisin, kuljetukset päivittäin rinteisiin, majoitus koulun
lattialla (oma makuupussi ja patja mukaan), ruokailut ja sauna kaikkina iltoina. Lisäksi kerätään ennen
poislähtöä siivousraha (n. 10,-/henk.), jotta emme joudu itse siivoamaan koulua.
Laskettelijat maksavat hissilippunsa itse, mutta jos saamme kerättyä omasta porukasta 15 hengen ryhmän,
voimme ostaa ryhmäliput 10 % alennuksella.
Päivän ohjelma on jokaiselle vapaa oman harkinnan ja tarpeiden mukaan. Bussi lähtee
laskettelukeskukseen joka päivä n. klo 9.30. Hiihtämään pääsee suoraan koulun pihasta tai voi tulla aamulla
bussin mukana rinteeseen, josta lähtevät erinomaiset ladut Ylläksen maastoon (330 km hoidettuja latuja).
Laskettelukeskuksesta lähdetään takaisin koululle n. klo 16.30 (aika sovitaan päivittäin tarpeen mukaan).
Aamu- ja iltapalat tehdään porukalla majoituspaikkana toimivan Äkäslompolon koulun keittiössä, varaudu
siihen, että keittiövuoro iskee! Retkieväät jokainen tekee itse jääkaapista löytyvistä runsaista tarvikkeista.
Päivällinen syödään Hotelli Ylläshuminan noutopöydästä. Myös matkan hintaan kuuluva sauna on Hotelli
Ylläshuminassa (oma pyyhe mukaan).
Lauantaina iltapäivällä on ollut tapana kokoontua yhteisesti Piknikille Kulkuri-hissin alapuolella olevalle
nuotiopaikalle, jossa yhdistyvät kävely-, hiihto- ja laskettelureitit. Jos haluat osallistua, varaa mukaan jotain
pientä naposteltavaa ja juotavaa itseäsi varten. Nuotiolla voi paistaa makkaraa ja lettuja.
Jokainen ottaa mukaan tarvitsemansa henkilökohtaiset varusteet. Muista kuitenkin, että mitä enemmän on
tavaraa mukana, sitä ahtaampaa on autossa ja koululla. Seuraavassa joitakin tarvittavia varusteita:
- patja (Huom! hyvä konsti on pakata patja rullalle isoon jätesäkkiin) tai ilmapatja
- makuupussi, tyyny, pyyheliina
- peseytymisvälineet
- aamutossut tai muut sisäjalkineet, sisällä ei saa kulkea ulkojalkineissa
- laskettelu- ja/tai hiihtovälineet suksipussiin pakattuina
- aurinkolasit, laskettelulasit, suksivoiteet, aurinkovoiteet ym.
- liikuntaan sopiva vaatetus, muista että Lapissa voi olla myös kylmä
- muut normaalit asusteet
- reppu ja termospullo retkieväitä varten
TERVETULOA MUKAAN ILOISEEN PORUKKAAN !
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Hannu Taipale
puh: 040 546 1144
email: hannu.taipale@pp.inet.fi

