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Tervetuloa Riihimäen Erämessujen Lappi-ohjelmalavalle pe 8.6. klo 13 sekä
Fishing Lapland –osastolle U409.

Midnight Sun Hike tiivistää sen mistä Tunturi-Lapin
kesäluontomatkailussa on pohjimmiltaan kyse
Muonion kunta lanseeraa yhdessä alueen matkailutoimijoiden kanssa kesälle 2018 Midnight Sun Hike –
matkailukonseptin. Konsepti pohjautuu Muonion luontomatkailua painottavaan elinkeinostrategiaan ja
rakentuu suoraan alueen vahvuuksien varaan. Midnight Sun Hike on myös tapahtuma, joka järjestetään 2830.6.2018 Muoniossa.
Midnight Sun Hike on mukana Riihimäen Erämessuilla Fishing Lapland -osastolla, U409 / Lappi.
Tervetuloa kuulemaan lisää Midnight Sun Hike –konseptista ja tapahtumasta Lappi-ohjelmalavalle
perjantaina 8.6.2018 klo 13

Midnight Sun Hike -konseptin idea on kannustaa alueen matkailutoimijoita tarttumaan kesäkauden
mahdollisuuksiin ja ennen kaikkea houkutella alueelle lisää pohjoisen kesäluonnon eksotiikasta
kiinnostuneita matkailijoita. Roolijako on selkeä: kunta markkinoi kattoteemaa, matkailutoimijat tuottavat ja
myyvät palveluja.
Konseptia pilotoidaan kesällä 2018 ja saatujen kokemusten pohjalta Midnight Sun Hikea lähdetään
kehittämään ja laajentamaan tulevia kesiä varten.

Eksotiikkaa ja niin pitkiä vaelluspäiviä kuin haluaa
Valoisat yöt pohjoisen erämaaluontoa tarkkaillen on kokemus, joka on monelta suomalaiseltakin vaeltamisen
ystävältä vielä kokematta – ulkomaalaisista puhumattakaan. Tähän suuri Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
ja maailman puhtain ilma tarjoavat erinomaisen ympäristön. Lisäksi monipuolinen reittivalikoima, kattavat
matkailupalvelut ja helppo saavutettavuus mahdollistavat vaeltamisen kaikille ikään ja kuntoon katsomatta.
Alppeihin tai Pyreneiden vuoristoon verrattuna yötön yö tarjoaa selkeän mukavuusedun. Kesäisessä Lapissa
voi vaelluspäivän aloittaa silloin, kun retkeilijä itse haluaa, koska vaellusta voi jatkaa illalla niin pitkään kuin
mukavalta tuntuu. Alpeilla mahdollinen vaellusaika on kesäpäivänä karkeasti ottaen 12 tuntia, TunturiLapissa 24 tuntia. Valoa riittää.

Midnight Sun Hike –elämystapahtuma Muoniossa 28-30.6.2018
Midnight Sun Hike on matkailukonseptin ohella myös samanniminen keskikesän tapahtuma. Muoniossa ja
ennen kaikkea Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa järjestetään 28-30.6.2018 opastettuja retkiä vaeltajille
ja maastopyöräilijöille sekä rentoa iltaohjelmaa ja tietoiskuja.
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