
     

 

 

                           
                          Ålandstidningens läsarresa 

Höstresa till finska Lappland 
20 – 24 september 2021 

 En rundresa i samarbete med Axtours.ax   

Finska Lappland bjuder in till höstresa när naturen är som vackrast.  Lövträden, barrträden, 
bären och mossorna skiftar i alla varianter av grönt, brunt, rött, orange och gult.  Luften är 
hög och klar, tiden är perfekt för vistelse i andlöst, storslagen natur. Norrskenet är kanske 

som vackrast nu när ljuset reflekterar från sjövattnet och skapar ett dubbelt norrsken.  

Under vår resa besöker vi bland annat Lemmenjoki nationalpark, gör studiebesök vid 
Sametinget och åker en båttur på Enare träsk, som med sina över 3300 öar är Finlands tredje 

största sjö.  Vi besöker samefamilj, bekantar oss med renskötsel och lyssnar till starka 
berättelser om kärleken till renen, livet som renskötare och de urgamla traditioner som 

fortfarande lever kvar.  Vi vaskar efter världens renaste guld, smakar på Lapplands 
delikatesser, vandrar längs Enares strand i jakt på det perfekta norrskenet.  Vi besöker 

Lapplands huvudort Rovaniemi, traskar över polcirkeln och låter oss fängslas av shamanens 
berättelser om ursprung och mystik i midnattssolens och samernas land. 

 Varmt välkommen med! 

 



     
 

DAG 1: MÅNDAG 20.9.2021                                            MARIEHAMN - HELSINGFORS - IVALO     

Vi flyger från Mariehamn vid lunchtid och landar på Vanda flygfält klockan 13:00.  Bagaget har vi 
checkat in hela vägen till Ivalo.  Vi har några timmar till vårt förfogande på Vanda och chartrar en 
buss för besök vid Fazer Visitor Experience.  Vi besöker deras utställning och går en rundtur under 
ledning av Fazers egen guide.  Vi tar del av Fazers verksamhet, långa historia, berättelser, breda 
produktsortiment, företagsansvar och innovationer.  Utställningsrundturen inkluderar även 
provsmakning av produkter och vi har möjlighet att shoppa i butiken.  Vi dricker kaffe och åter en bit 
paj i caféet innan vi återvänder till flygplatsen.  

Vi flyger från Helsingfors vid 20-tiden och landar i Ivalo vid 21:30-tiden.   Transfer till Wilderness 
Hotel Nangu som ligger vackert beläget vid Enare träsk.  En kvällsbit väntar oss innan vi går till våra 
rum för natten.    

DAG 2: TISDAG 21.9.2021                                                             LEMMONJOKI NATIONALPARK    

Efter frukost kör vi till Finlands största nationalpark, Lemmenjoki. Nationalparken grundades 1956 
och har fått sitt namn av den 80 km långa älven Lemmenjoki, som flyter genom nationalparken. 
Genom parken slingar sig 60 kilometer leder som passar för både vandring och cykling.  Lederna 
kantar stränderna längs älven, passerar genom tallskogar och majestätiska hedar och vattenfall.    

Under vårt besök skall vi träffa den samiska renskötarfamiljen Paltto som bjuder in oss till fantastiska 
naturupplevelser under dagen. Vi åker flodbåt på magnifika Lemmenjoki djupt in i nationalparkens 
vildmark, ser fjällen stiga upp ur älvens ravin och upplever den lappländska naturen på nära håll.  Vid 
vattenfallet Ravada, Ravadasköngäs, njuter vi av en utsökt rensoppa vid öppen eld, dricker 
”sotpannekaffe” och lyssnar till traditionell samisk jojk.   

Innan vårt äventyr för dagen börjar berättar Kaija Paltto om hur det är att vara renskötare i 
Lemmenjoki och vi bekantar oss med renarna. Kaija, som också är en mycket skicklig textilkonstnär, 
visar oss sin ateljé.    På eftermiddagen kör vi tillbaka till Enare träsk och vårt hotell.  Tillbaka vid 
hotellet vid 17-tiden.  På kvällen gemensam middag på hotellet.   



     
 

 

Norrskenet – aurora borealis – har fascinerat människor i årtusenden. Även om många förknippar 
norrsken med kyla och snöiga vinterlandskap är faktiskt hösten och våren de aktivaste årstiderna. 
Norrsken syns under cirka 200 nätter varje år – eller ungefär varannan klar natt från tidig september 
fram till mars/april.   Norrskenen är oftast gröna i finska Lappland, men ibland visar de sig också i 
andra färger.  Den som önskar går ”norrskenspromenad” vid sjön om kvällarna. 

DAG 3: ONSDAG 22.9.2021        SÁMI PARLAMENTET, SIIDA FRILUFTSMUSEUM, BÅTTUR 

Dagen tillbringas kring orten Enare.  Vi börjar dagen med besök till det finska Sametinget som 
huserar i kulturhuset "Sajos". Namnet är enaresamiska och betyder 'en plats geografiska läge' och 
byggnaden invigdes 2012.  I kulturhuset finns också Sameområdets utbildningscentral och Samiskt 
arkiv.  Vi går en guidad rundtur där vi får veta vilka frågor som behandlas i Sametinget och om de 
livsvillkor som samerna har idag.  Rundturen avslutas med en kort film som ger oss inblick i olika sidor 
av den samiska kulturen. 

Vi fortsätter till Samemuséet Siida. Museets huvudutställning fokuserar på den samiska kulturen och 
Lapplands natur.  Dessutom visar museet olika aktuella utställningar.  Muséet har ett friluftsmuseum 
där vi bland annat ser de hitflyttade timmerbyggnaderna från gården Tirro, en samegård från 1800-
talet, samt Mirhanhuset, ett tingshus från gränstrakterna av Enare och Kittilä.  Friluftsmuséet 
öppnades sommaren 1963 som det första samiska museet i Norden.  Guidad rundtur på frilufts-
muséet och därefter lunch. 

Efter lunch gör vi en båttur på vackra Enare träsk, som är Finlands tredje största sjö med över 3300 
öar. Den viktigaste ön är den heliga ön Ukko, som varit en kultplats och offerplats för samerna långt 
in på 1800-talet.  Namnet "Ukko" refererar till den finska mytologins åskgud. Ön är omkring 30 meter 
hög, 50 meter bred och dess längd är omkring 100 meter.  Ett av de viktigaste arkeologiska fynden i 
Lappland gjordes här, då ett fragment av ett silversmycke år 1873 hittades i öns offergrotta av den 
brittiske arkeologen Arthur Evans.  Tillbaka på hotellet vid 18-tiden.  Middag på hotellet. 

 



     
 

 

                                                                                                                                                                           
DAG 4: TORSDAG 23.9.2021                        GULDVASKNING VID TANKAVAARA-ROVANIEMI     

Vi checkar vi ut från vårt hotell vid vackra Enare träsk och kör söderut mot Rovaniemi.  Under vår 
bussresa har vi en spännande dag att se fram emot.    

Finska Lappland är hemvist för otaliga myter, legender och drömmar. Många av dem kretsar kring de 
lappländska guldfälten och de människor som, än idag, söker efter världens renaste guld. Det finska 
lapska guldet är av hög kvalitet med en guldhalt på ca 23 karat.  Den största guldklimpen som 
någonsin (officiellt) påträffats i Lappland vägde 392,9 g, och hittades 1935 vid Luttojoki nära den 
ryska gränsen. Guldvaskningen i Lappland är en betydande turistattraktion, eftersom det är enda 
stället i Europa där sådan verksamhet kan bedrivas av vem som helst.   

Idag är det vår tur att pröva lyckan då vi besöker Tankavaara för att vaska guld. Tankavaara ser ut 
som en guldgruvstad från 1800-talet och vi lär oss hemligheterna med guldvaskning.  Och det bästa 
av allt - det guld som vi hittar får vi behålla!  Vi besöker också Guldmuseet där vi kan läsa om 
Lapplands nästan 150-åriga guldgrävarhistoria.  Vi äter lunch innan vi fortsätter vår resa. 

Den magiska siffran 66° 33’ markerar Polcirkeln, 
en osynlig skiljelinje, som sveper över Finland, 
Sverige, Norge, Ryssland, Alaska, Kanada, 
Grönland och Island.  Norr om linjen kan vi under 
sommaren uppleva midnattssolen, då solen är 
uppe dygnet runt, och om vintern uppleva 
polarnatten när solen aldrig går upp under 
dygnet.  Vi passerar polcirkeln utanför Rovaniemi 
och om vädret är bra stiger vi ur bussen och 
promenerar över den.  Vi kommer till Rovaniemi 
vid 16.30-tiden och vi gör guidad stadsrundtur 
med vår buss.  Incheckning på vårt hotell och 
vila.  Gemensam middag. 



     
 

DAG 5: FREDAG 24.9.2021                                        ROVANIEMI-HELSINGFORS-MARIEHAMN     

Rovaniemi är administrativ huvudort i landskapet Lappland och ligger vackert beläget där älvarna 
Ounasjoki och Kemi älv möts och är den fjärde största staden på Nordkalotten med cirka 60 000 
invånare. Staden kallas ofta för Lapplands huvudstad och är till ytan den största kommunen i Europa. 
Här finns Lapplands universitet, som är ett av världens nordligaste, där man kan studera bland annat 

juridik, pedagogik, konst och design. Här finns också flera byggnader ritade av Alvar Aalto, Arktikum 
vetenskapscenter och museum, kulturhuset Korundi och vetenskapscentret Pilke. 

Förmiddagen fri för egna aktiviteter.  Ett besök på Korundi Kulturhus där spännande samtidskonst 
ställs ut rekommenderas.  Lunch på egen hand.    

Rovaniemi är sedan 2010 jultomtens officiella hemstad och här man kan besöka stadens berömda 
invånare under årets alla dagar i Santa Claus Village, som ligger precis vid norra polcirkeln.  Här finns 
ett 50-tal affärer och restauranger och naturligtvis får vi chans att träffa Tomten och nissarna på hans 
kontor.   Vi får besöka en traditionell kåta där vi sitter runt elden, värmer oss med bärdryck och 
lyssnar till en shaman som berättar historier om Lappland.  Då Rovaniemi ligger vid polcirkeln gör vi 
en polcirkelceremoni innan vi åker hem. 

Vi lämnar med Lappland vid 18:15 och flyger via Helsingfors till Mariehamn där vi landar vid 21:45.   

 
 

 
 
 
 



     
 
INFO 
 
Pris för dig med Ålandskortet:  1375 €/person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 165,- euro.    
Priset inkluderar:  Flyg med Finnair; Mariehamn-Ivalo, Rovaniemi-Mariehamn via Helsingfors.    
4 hotellövernattningar med frukost, halvpension med lunch eller middag, dag 2 lunch i det fria i 
Lemmenjoki nationalpark. Fullständigt reseprogram, buss under hela rundresan, guidade rundturer 
på svenska och engelska enligt program, utfärder och inträden enligt program. Flygskatter, 
bränsleavgifter och turistskatter.  Reseledning från Axtours resebyrå. 
Tillkommer:  Måltidsdrycker, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd.  
Bokningsvillkor: Minimiantal deltagare 24 personer.  Anmälningsavgift 150 €/person. Slutbetalning 
förfaller två veckor före avresa.  Reservation för program- och prisändringar. Begränsat antal platser. 
Avbokningsvillkor:   Fram till 18.6.2021 fri avbokning.  
19.6.–10.8.2021 Anmälningsavgiften. 
11.–17.8.2021 50% av resans pris. 
18.8.–28.8.2021 75% av resans pris. 
Från 29.8.2021 100% av resans pris. 
Kontrollera att din reseförsäkring är i kraft redan vid bokningstillfället. 
 
Anmälan till resan görs per telefon 018 – 51217 eller per e-post groups@axtours.ax.  Du är också 
välkommen att anmäla dig på resebyrån Axtours, Storagatan 14, i Mariehamn.  Vi har öppet måndag 
– fredag 09:00-16:00.   Resans detaljerade program hittar du också på www.axtours.ax  
 

BOENDE 

  
Wilderness Hotel Nangu*** ligger vid sjön Enare och erbjuder och boende i idylliska 
timmerbyggnader.  Rummen har traditionella timmerväggar och samiska inredningsdetaljer.  Alla                          
rum har eget badrum med hårtork och gratis badprodukter.  Gratis WiFi.  Trevlig restaurang med bar. 

 

Scandic Rovaniemi City**** Ett nyrenoverat hotell med allt du behöver i centrala Rovaniemi. 
Hotellet erbjuder fri tillgång till traditionell finsk bastu, gym och WiFi.  De modernt inredda rummen   
har trägolv, bekväma fåtöljer, Tv och badrum med dusch.  Hotellets restaurang serverar nordiska 
rätter, och goda drycker beställer du i baren. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.axtours.ax/

