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TALVINEN KYLPYLÄMATKA 
ANTTOLANHOVIIN SAIMAALLE
Anttolanhovin kylpylähotellissa Mikkelissä, 
Saimaan rannalla on upeat mahdollisuudet 
monipuoliseen vapaa-ajan viettoon ja 
virkistykseen. Saimaan kaunis, puhdas luonto, 
hotellin ystävällinen henkilökunta sekä herkul-
linen lähiruoka mahdollistavat rentouttavan 
talvisen kylpyläloman. 

Anttolanhovin sauna- ja allasosastolla on neljä 
allasta, perinteinen sauna ja höyrysauna. 
Hiihtäjille löytyy mm.1,6km ajettu perinteinen 
latu sekä 3km ja 5km luisteluladut. Myös 
fat-bike, lumikenkä- ja muuta harrasteväline-
vuokrausta on tarjolla.

Matkan kesto: 5 päivää
Lähtöpäivät: Ma 11.2.2019
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus Anttolanhovissa jaetussa 
2 hlön standard-huoneessa • Puolihoitoruokailut perillä-
olopäivinä (aamiainen ja päivällinen) ja saapumispäivänä 
iltapala • 2 kuntouttavaa terveyshoitoa päivässä hoitova-
likoimasta (ei saapumis- ja lähtöpäivänä) • Saunan, 
allasosaston ja kuntosalin käyttö • Edustajamme palvelut
Hinta: alk. 371 € /hlö 
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki

TALLINNAN PÄIVÄRISTEILYT
Irtaudu arjesta ja käväise virkistäytymässä Viron 
puolella. Viihtyisä risteily suomalaisella Eckerö 
Linen m/s Finlandialla rentoutuen, herkutellen ja 
tähtiartisteja kuunnellen. Tallinnassa oma bussi 
kiertää sovitut ostoskohteet ja nähtävyydet. 

Lähdöt: Torstaisin 24.1., 21.2., 21.3., 11.4., 16.5., (He-
latorstai 30.5. hinta 52€), 13.6., 4.7., 25.7., 8.8.,(Käsityö-
matka 22.8.), 12.9., 3.10., 31.10., 28.11. ja 12.12.2019
Lähdöt: Lauantaisin 27.4. ja 16.11.2019
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset omalla bussilla • 
Laivamatkat • Matkanjohtajan palvelut
Lisähintaan: Hytit, aamiaiset ja Eckerö buffet
Hinta: alk. 47 € /hlö (lauantaisin alk. 52 €/hlö)
Lähtöpaikat: Riihimäki klo 06.30 • Hyvinkää klo 06.50 • 
Nurmijärven Myllykukko 07.05 • Helsinki klo 07.45

PERINTEINEN, TÄYDEN PALVELUN
MATKATOIMISTO JA 
MATKANJÄRJESTÄJÄ 
PALVELUKSESSANNE
Uudenmaan Seuramatkat Oy on monipuolisia 
matkoja räätälöivä, välittävä ja tuottava täyden 
palvelun matkatoimisto. Meillä on yli 50 vuoden 
kokemus erilaisten ryhmämatkojen järjestämi-
sestä niin kotimaahan kuin ulkomaille - bussilla, 
laivalla tai lentäen.

Räätälöimme ja tuotamme halutunlaisia matkoja 
erityyppisille matkailijoille, perheille, ryhmille 
ja yrityksille, oli kiinnostuksen kohteena sitten 
loma-, kulttuuri-, historia-, urheilu-, harraste-, 
musiikki-, teatteri-, tyky- tai kokous- ja messu-
matkat. Matka-asiantuntijamme ovat valmiina 
hoitamaan matkavaraukset sekä ohjelmasuun-
nittelun puolestasi.

KOTIMAAN MATKAT...
Kotimaan upeimmat kohteet, elämykset, 
päiväretket, teatterit, konsertit ja teemamatkat…

ULKOMAAN MATKAT...
Naapuriin, Eurooppaan tai kauemmas?

LUONTOMATKAT...
Kaikki Luontoon - kaikille sopivia luontomatkoja

ERIKOISMATKAT...
Teemamatkat, Kiertomatkat, Lukijamatkat...

LENNOT, HOTELLIT, RISTEILYT, BUSSIT...
Meiltä kaikki palvelut ja paketit...

RYHMILLE JA YRITYKSILLE...
Joukkueet, Järjestöt, Yritykset ja muut ryhmät; 
Meiltä saat vinkit, ideat, kohteet, ohjelmat ja koko 
paketin samalla laskulla...

Lisää matkoja: www.uudenmaanseuramatkat.fi
Varaukset ja tiedustelut: Puhelin 019 427 4700
Sähköposti: toimisto@uudenmaanseuramatkat.fi

Tallinnan risteilyt



EINO GRÖN - 80-VUOTISJUHLA-
KONSERTTI Tamperetalossa
Suomalaisten suursuosikki Eino Grön täyttää 
80 vuotta ja saapuu tasavuosiensa kunniaksi 
juhlakonserttiin Tampere-taloon! Gröniä säestää 
juhlakiertueella Riku Niemi Orchestrasta koottu 
huippukokoonpano. Lisäksi konsertissa on 
mukana rakastettu laulaja-näyttelijä Pirkko Man-
nola.
Tervetuloa juhlimaan iskelmälegendan merk-
kipäiviä Grönin ja komean kokoonpanon kera!
Konsertin kesto noin kaksi tuntia, konsertissa 
on väliaika.

Matkan kesto: 1/2 päivää
Lähtöpäivä: Su 17.3.2019
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Konserttiliput • 
Väliaikatarjoilut • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 98 € /hlö Riihimäeltä ja Hyvinkäältä
Hinta: 108 € /hlö Helsingistä
Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärvi • Helsinki

SELLAISTA ON ELÄMÄ – 
JUHA VAINION TARINA Hämeenlin-
nan Uudessa Kesäteatterissa
Juha ”Junnu” Vainio oli yksi kaikkien aikojen 
merkittävimmistä suomalaisista sanoittajista. 
Uransa aikana hän ehti tehdä lähes 2500 sanoi-
tusta tai sävellystä, joiden joukossa on kasapäin 
jokaiselle suomalaiselle tuttuja hittejä. Sellaista 
elämä on -musiikkinäytelmä on tarina Juha 
Vainiosta, henkilöstä laulujen ja tekstien takana.

Kesällä 2019 Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri 
esittää Sellaista elämä on -musiikkinäytelmän, 
joka kertoo Juha Vainion tarinan.  Runsaasti 
musiikkia sisältävän näytelmän ovat käsikir-
joittaneet Otto Kanerva ja Mikko Kivinen, joka 
myös ohjaa esityksen.

Matkan kesto: 1 päivä
Lähtöpäivät: Ke 10.7.2019 ja La 10.8.2019
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Konserttiliput •
Lounas Ravintola Piparkakkutalossa • Matkanjohtajan 
palvelut
Hinta: 95 € /hlö Riihimäeltä ja Hyvinkäältä
Hinta: 105 € /hlö Helsingistä
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki

Walt Disneyn
NOTRE DAMEN KELLONSOITTAJA
Suurmusikaali Tampereen Teatterissa

Notre Damen kellonsoittaja perustuu Disneyn 
animaatioelokuvaan vuodelta 1996 ja Victor 
Hugon vuonna 1831 julkaistuun samannimis-
een romaaniin. Musikaali kertoo rohkeudesta 
ja sorrosta, vihasta ja rakkaudesta – taistelusta 
paremman maailman puolesta. Sen jännittävät 
ja mukaansatempaavat tapahtumat sijoittuvat 
1400-luvun lopun Pariisiin.

Kellonsoittaja Quasimodo on hyväsydäminen 
mutta epämuodostunut hirviö. Kyttyräselkäisenä 
hylkiönä hän on elänyt koko ikänsä Notre 
Damen katedraalin suojissa, sieltä koskaan 
poistumatta.... 
Suosittelemme musikaalia kaikille yli 7-vuotiaille

Matkan kesto: 1/2 päivää
Lähtöpäivä: La 26.10.2019
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Konserttilippu • Matkanjohtajan 
palvelut
Hinta: 95 € /hlö Riihimäeltä ja Hyvinkäältä
Hinta: 105 € /hlö Helsingistä
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki 

Tamperetalossa



KESKISEN KYLÄKAUPPA & ÄHTÄRI 
ZOO PANDAKARHUINEEN
Keskisen Kyläkauppa Tuurissa – Suomen 
suurin tavaratalo ja Suomen suosituin matkailu-
kohde sekä Suomen kuuluisimmat pandakarhut 
Pyry ja Lumi!

Tuurin kylässä Alavudella sijaitseva Kyläkauppa 
on myynniltään, valikoimaltaan ja myyntipinta-
alaltaan Suomen suurin tavaratalo. Täältä löytyy 
kaikki mitä ihminen voi tarvita. Kyläkaupassa 
vierailee hurjat 6 miljoonaa kävijää vuodessa, 
joten lähde sinäkin katsomaan mistä on oikein 
kyse ja pääset yöpymään hulppeassa Onnen 
Tähti hotellissa.

Tuurin vieressä sijaitseva Ähtärin eläinpuistossa 
asuu noin 60 eri havumetsävyöhykkeen eläin-
lajia kuten mm. karhu, ahma, susi, ilves, hirvi, 
poro sekä erittäin uhanalainen lumileopardi. 
Kotieläinpuistosta sen sijaan löytyy kaikki suosi-
tuimmat kotieläimet possuista lehmiin.

Ähtärin kuuluisa Pandatalo, Snowpanda 
House:sta löytyy pandojen katselutila, jossa 
pandoja voi ihastella niiden touhutessa sekä 
ulko- että sisätarhoissa. 

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Pe 17.5.2019
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset  • Majoitus  2 hlön 
Tähti-standard huoneissa • Aamiainen • Sisäänpääsylipun 
Ähtärin Eläinpuistoon ja Pandataloon • Opastetun eläin-
puistokierroksen • Lounaan Mesikämmenessä • Matkan-
johtajan palvelut

Matkaohjelma 
Pe 17.5. Aamusta lähdetään bussimatkalle Tuuriin, 
Keskisen Kyläkaupalle. Matka kestää noin nelisen tun-
tia, jonka aikana pidetään taukoja. Tuurissa on lyhyt 
Kyläkaupan esittely ja majoittuminen Hotelli Onnen 
Tähteen****. Loppupäivä vapaata aikaa tutustua 
kyläkauppaan, tehdä ostoksia ja käydä omakustanteisesti 
ruokailemassa Keskisellä on useita eri ravintoloita, joista 
valita mieluisin. 
La 18.5. Aamiainen hotellilla. Puolilta päivin lähtö Ähtäri-
in, jossa opastettu tutustumiskierros eläinpuistossa (1,5h). 
Lounas Ravintola Mesikämmenessä, minkä jälkeen jokai-
nen saa siirtyä omatoimisesti tutustumaan Pandataloon ja 
puistoon. Noin klo 16 lähdetään paluumatkalle.
Matkalla pidetään taukoja ja kotiin saavutaan illalla.

Hinta: 216 € /hlö
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki (myös Hämeenlinnasta ja 
Tampereelta kyytiin)

Ostoksille PandataloOnnen Tähti



Luonnossa liikkumisella on 
tutkitusti terveysvaikutuksia.
Se tuo helpotusta stressiin, 
parantaa mielialaa, alentaa 
verenpainetta, virkistää 
aisteja ja parantaa 
tarkkaavaisuutta. 

Lähde kokeilemaan 
metsäkylpyä asiantuntijan 
ohjauksessa...

TERVEYSMETSÄKYLPY
Hyvinkään uusi ”terveyskylpylä” avataan 
keväällä 2019. Tämä ei kuitenkaan ole mikään 
perinteinen terveyskylpylä, vaan metsä, jossa 
käydään edistämässä terveyttä erilaisin opaste-
tuin menetelmin.

Tutustumisretkellä terveysmetsään pääsee 
kokemaan erilaisia metsän terapeuttisiin vaiku-
tuksiin perustuvia harjoitteita asiantuntijaoppaan 
ohjaamana. Ohjatun metsäretken kesto on noin 
1,5 tuntia ja mittaa polulle kertyy noin kolme 
kilometriä. Retken jälkeen siirrytään nauttimaan 
maittava keittolounas Knehtilän Luomutilalle, 
joka on toimillaan ansainnut tittelin; Itämeren 
ympäristöystävällisin maatila.
 
Matkan kesto: 1 päivä
Lähtö: Pe 24.5.2019
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset  • Opastettu 
terveysmetsäretki • Keittolounas Knehtilän luomutilalla • 
Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 97 € /hlö

Knehtilän Luomutila
 Asiantuntijan opastus

Monimuotoinen metsä

TERVEYSMETSÄ
N



 EckeröSmakbyn  Ahvenanmaa

AHVENANMAAN SAARISTO JA 
PERINTEINEN JUHANNUSJUHLA
Lähde kokemaan aitoa keskikesän tunnelmaa 
merellisissä maisemissa Ahvenanmaalla ja 
Brändön saarella. Juhannusaattona maittava 
lounas sekä perinteinen Juhannusjuhla Jan 
Karlsgårdenin ulkoilmamuseolla. Mahdollisuus 
osallistua Ahvenanmaan ja ehkä koko Suomen 
suurimman juhannussalon koristeluun ja 
nostoon!

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: To 20.6.2019
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat 
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen Brändössa 
ja Maarianhaminassa • Kiertoajelu ja nähtävyydet Ah-
venanmaalla • Illallinen • Lounas • Juhannusjuhla Jan 
Karlsgårdenin Ulkoilmamuseossa • Matkanjohtajan palve-
lut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki

Matkaohjelma 
To 20.6. Ajelemme kaunista saaristoreittiä lauttarantaan 
Osnäsiin, josta matkaamme lautalla Brandön saarelle. 
Tutustumme Brändön saareen paikallisen oppaan johdolla 
ennen majoittumista viihtyisään Hotelli Gullvivaniin, jossa 
meillä on yhteinen illallinen.
Pe 21.6. Aikaisin aamulla jatkamme matkaa saaristo-
maisemissa lautalla Torsholmasta Hummelvikiin ja kohti 
Smakbytä, jossa meille tarjoillaan makoisa lounas. 
Tutustumme opastetusti mm. Kastelholman linnaan ja Vita 
Björnin vankilaan.
Kierroksen jälkeen ajelemme Maarianhaminaan ja 
majoitumme Hotelli Cikadaan. Teemme kiertoajelun 
Maarianhaminassa ja jatkamme Jan Karlsgårdenin 
ulkoilmamuseolle, jossa päästään seuraamaan Pohjois-
maiden suurimman juhannussalon pystyttämistä ja 
juhannusjuhlan ohjelmaa.
La 22.6. Aamiainen ja vapaata Maarianhaminassa.
Puoliltapäivin lähtö satamaan ja merimatkalle Viking 
Gracella kohti Turkua, josta bussi ajaa kotipysäkeille.

Hinta: 359 € /hlö



MAALAISJUHANNUS SAIMAAN 
RANNALLA - ANTTOLANHOVISSA

Anttolanhovin kylpylähotellissa Saimaan 
rannalla on upeat mahdollisuudet monipuoli-
seen vapaa-ajan viettoon ja virkistykseen. 
Kaunis, puhdas luonto, hotellin ystävällinen 
henkilökunta ja herkullinen lähiruoka mahdol-
listavat rentouttavan keskikesän lomahetken. 

Anttolanhovin sauna- ja allasosastolla on neljä 
allasta, perinteinen sauna ja höyrysauna. 
Paikalta löytyy myös kävely- ja lenkkipolkuja 
upeissa maastoissa ja harrasteväline-
vuokraamosta saat vaikkapa kävelysauvat, 
polkupyörän, kanootin tai fat-biken lainaksi.

Täällä vietät rentouttavan perinteisen suoma-
laisen juhannuksen Saimaan rannalla. Ohjel-
massa on mm. lipunnosto, aaton juhlaillallinen, 
juhannustanssit, savusauna, unohtamatta 
keskikesän juhlan kohokohtaa, eli kokon 
polttamista.

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 21.6.2019
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus Anttolanhovissa 2 hlön 
huoneissa • Lähiruoka-aamiaiset, juhannusaaton illal-
linen ja juhannuspäivän lounas • Juhannuksen ohjelma ja 
saunan/allasosaston käyttö

Matkaohjelma 
Pe 21.6. Aamulla lähtö noin neljä tuntia kestävälle bus-
simatkalle kohti Anttolanhovia. Majoittuminen hotelliin.
Anttolanhovin juhannusohjelma vahvistetaan kevään 
aikana (oikeudet muutoksiin pidätetään) 
La 22.6. Lähiruoka-aamiainen hotellin ravintolassa.
Anttolanhovin juhannusohjelmaa; mm. juhlaillallinen, 
tanssia, juhannussauna ja kokko
Su 23.6. Lähiruoka-aamiainen hotellin ravintolassa. 
Puoleltapäivin huoneiden luovutus ja lähtö kotimatkalle.

Hinta: 309 € /hlö

Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki

 Rantaleikkejä
Mukavuutta  Herkuttelua



SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT
Savonlinna ja oopperajuhlat tarjoaa elämyksiä 
kaipaavalle matkailijalle jälleen kaikkea mitä 
kesältä voi toivoa. Keskiaikaisen kivilinnan 
akustiikassa koettu esitys ja Saimaan kiehtova 
luonto tekevät Savonlinnan Oopperajuhlista 
ainutlaatuisen matkakohteen koko maailmassa.

Matkan kesto: 2 päivää
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Lounas x 2 • Majoitus 2 hlön huoneis-
sa aamiaisineen • Oopperalippu (A-katsomo, rivit 27-28) • 
Risteily Savonlinna-Punkaharju • Johanna Oraan 
Taidekartano • Matkanjohtajan palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kahvitaukoineen ja ruokailu 
Kenkäverossa. Savonlinnassa majoittuminen Kesähotelli 
Vuorilinnaan tai Spahotel Casinoon.Aikaa levätä ja 
valmistautua oopperaan tai tutustua Savonlinnaan. 
Siirtyminen Olavinlinnaan bussilla. Oopperaesityksen 
jälkeen bussikuljetus hotellille.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla.Bussi kuljetus kauppa-
torille, josta lähtee maisemaristeily höyrylaivalla Savonlin-
nasta Punkaharjulle. Risteilyn aikana nautitaan lounas.

Bussi on vastassa Punkaharjun satamassa, josta 
siirrytään tutustumaan Johanna Oraksen Taidekartanoon. 
Bussimatka kotiinpäin kestää noin viisi tuntia taukojen 
kanssa.

Sevillan Parturi - Gioacchino Rossini
Lähtö: Ti 9.7.2019  Hinta: 412 €/hlö
“Rossinin kekseliäs ja hauska musiikki synnyttää 
oopperassa harvinaista tilannekomiikkaa, joka inspiroi 
ohjaaja Kari Heiskasta vauhdikkaaseen esitykseen. ”Siinä 
on yllätyksiä ja toiminnallisuutta, se on kaikin puolin 
värikäs farssi”, luonnehtii hän Sevillan parturia. Juonihan 
on koomisissa oopperoissa aina sama: ensin asiat 
sotketaan, sitten ratkaistaan. Lopussa kaikki ovat 
onnellisia, varsinkin sopraano ja tenori, koska he saavat 
toisensa ilman, että kukaan kuolee” (www.operafestival.fi)

Lepakko - Johann Strauss
Lähtö: To 1.8.2019  Hinta: 417 €/hlö
“Alun perin operetti pilkkasi vakavaa oopperaa, mutta pian 
siitä tuli oopperan kevytkenkäinen sisarpuoli, joka keskit-
tyy elämän iloihin ja omituisiin ihmiskohtaloihin. Aviomies 
voi tosiaan erehtyä iskemään vaimonsa, kun oikein pan-
naan valssiksi. Lopulta kaikki tapaavat vankilassa, mutta 
se johtuu vain samppanjasta. ”Onnellinen on se, joka 
unohtaa”, on operetin suuri viisaus.” (www.operafestival.fi)

 Spahotel CasinoKenkävero  Savonlinna



KAUSTISEN KANSANMUSIIKKIJUHLAT 
& ANNE MATTILAN TAIDEKAHVILA
Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on vuosittain 
heinäkuussa Kaustisella järjestettävä Pohjois-
maiden suurin kansanmusiikki- ja -tanssifesti-
vaali. Kansanmusiikkijuhlat järjestettiin ensim-
mäisen kerran jo vuonna 1968.Kesän korein 
kattaus kansanmusiikkia ja -tanssia pienen 
kylän suuressa juhlassa on elävää perinnettä 
parhaimmillaan. 

Kaustisen festivaalipuisto on viihtyisä miljöö, 
joka pitää sisällään 24 esiintymispaikkaa ja 
hemmottelee kävijöitään monipuolisella ohjel-
malla. Esityksiä on yli 200 päivässa! Vierai-
lemme Anne MattilanTaidegalleriassa, jossa 
opastettu kierros kattaen koko kirjon taiteilijan 
omia maalauksia sekä vierailevia taiteilijoita.

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Ke 10.7.2019
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset  • Majoitus Kok-
kolassa 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Festivaalilippu 
• Kiertoajelu Vaasassa • Visiitti Keskisen Kyläkaupalla • 
Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
Ke 10.7. Aamusta alkaa noin kolme tuntia kestävä 
bussimatka kohti Karviaa, jossa on lounas ja opastettu 
taidenäyttelykierros Anne Mattilan Taidekahvilassa. Matka 
jatkuu Vaasaan, jossa opastettu kiertoajelu ja päivällinen. 
Illalla saavumme Kokkolaan, jossa majoittuminen Hotel 
Seurahuoneelle***.
To 11.7. Aamiainen hotellilla. Oma bussimme kuljet-
taa ryhmän aamupäivällä Kaustiselle sovittuun aikaan ja 
noutaa ryhmän illalla. Mahdollisuus liikkua myös oma-
toimisesti ilmaisella festivaalibussilla Kaustiselle (bussi 
kulkee noin tunnin välein, matka kestää 40min ja se on 
ilmainen hotellimajoittujille)
Pe 12.7. Aamiainen hotellilla.Aamupäivällä lähdemme 
kohti Töysää ja Keskisen Kyläkauppaan, jossa pari 
tuntia omatoimista ostos- ja ruokailuaikaa. Bussi lähtee 
noin neljä tuntia kestävälle paluumatkalle, jonka aikana 
pidämme omakustanteisen kahvitauon.

Hinta: 388 € /hlö
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki (Myös Hämeenlinnasta ja 
Tampereeltä kyytiin)

Seurahuone
KaustinenTaidekahvila



SAARISTON LUMOISSA - UTÖ
Utöstä löytyy ainutlaatuiseen luonto- ja 
kulttuuriympäristö. Täällä ihminen ja luonto 
ovat aina eläneet symbioosissa. Merenkulku ja 
laivaväylä on erottamattomasti sidottu Utöön ja 
utöläisten historiaan. Väylä Utön länsipuolella 
on ollut käytössä ainakin 1500-luvulta ja 
toiminut Suomen porttina ulkomaailmaan.
Väylä mahdollisti silloisille kauppamiehille 
meritse pääsyn Turkuun ja siellä oleville 
markkinoille.

Saarella on paljon historiallisia nähtävyyksiä 
kuten majakka, kotiseutumuseo ja hautausmaa. 
Opimme Utön historiasta kierroksella 
paikallisoppaan kanssa. Meren ympäröimän 
saariston karu luonto on myös aivan 
omanlaisensa kokemus.

Utön saari on keväisin ja syksyisin myös suosit-
tu linturetki- ja valokuvauskohde. Monipuolisen 
saaristolinnuston lisäksi lintuharrastajia 
kiehtovat saarelle aina silloin tällöin harhautuvat 
harvinaisuudet.

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: La 27.7.2019
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset  • Laivamatkat 
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Opastettu 
kävelykierros Utön saaressa • Kaksi lounasta ja Illallinen • 
Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
La 27.7. Bussimatka kohti saaristotietä ja Pärnäisten 
satamaa. Lauttamatka Utöölle M/S Eivorilla, jolla nautitaan 
kotiruokalounas. Lauttamatkan kesto noin 4,5 h. Utössä 
majoittuminen Utö Havshotelliin**+. Illallinen hotellin 
ravintolassa.
Su 28.7. Aamiainen hotellilla ja lähtö opastetulle Utön 
kävelykierrokselle, jolla tutustutaan saaren tärkeimpiin 
nähtävyyksiin. Kierroksen jälkeen siirrytään satamaan,, 
josta lähtee merimatka takaisin Pärnäisiin. 
Kotiruokalounas nautitaan laivalla. 
Satamaan saavuttuamme lähtee bussimatka kotipysäkkejä 
kohden.

Hinta: 274 € /hlö
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki

Utö Havshotel
TuulimyllyUtön majakka



SAARISTON LUMOISSA - KÖKAR
Kökar on historiallisesti ainutlaatuinen 
saaristoyhteisö Ahvenanmaan ulkosaaristossa. 
Saarelta löytyy peruspalveluiden lisäksi mm. 
hotelli, vierasvenesatamat, kesäravintoloita ja 
kahviloita. 

Kökarissa tutustumme oppaan 
johdolla mm. Otterbötenin pronssikautiseen 
kylään, Kökarin kirkkoon, keskiaikaisen 
fransiskaaniluostarin raunioihin sekä Kökarin 
museoon.

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: La 27.7.2019
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset  • Laivamatkat • 
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Kaksi opastet-
tua kiertoajelua Kökarin saarella ja sisäänpääsy Kökarin 
museoon • Kaksi lounasta • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
La 27.7. Bussimatka saaristotietä pitkin kohti Pärnäisten 
satamaa ja sen kautta kohti Korppoota. Lounastamme 
matkan varrella. Galtbyn satamaan saavuttuamme 
siirrytään alukselle ja merimatkalle Kökariin. Lauttamatkan 
kesto n. 2,5h. Kökariin saavuttuamme teemme kierroksen 
paikallisen oppaan johdolla. Kierroksen jälkeen majoittu-
minen Hotelli Brudhälliin*** jossa vapaata aikaa.

Su 28.7. Aamiainen hotellilla. Opastettu retki saarella, 
jolloin käynti mm. Kökarin museossa. Siirtyminen satama-
an ja paluumatkalle Kökar – Galtby yhteysalukselle. 
Galtbyn satamasta ajamme Saaristokeskus Korpoströmiin, 
jossa vapaata aikaa sekä lounas. Sieltä jatkamme kohti 
Nauvoa ja ajelemme Pärnäisten sataman kautta koti-
pysäkkejä kohden.

Hinta: 275 € /hlö
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki

Hotel Brudhäll
SaaristokirkkoKotiseutumuseo



LÄNSILAPIN KIERTOMATKA: 
Kilpisjärvi - Tromssa - Äkäslompolo
Läntinen Lappi lumoaa upeilla maisemillaan.
Kiertomatkalla vierailemme Kilpisjärvellä, jossa 
majoitumme Majatalo Haltinmaassa kolme yötä.
Kilpisjärvellä on mahdollisuus osallistua retkelle 
mm. Kolmen Valtakunnan Rajalle. 

Kaksi yötä majoitutaan Lapland Hotels 
Ylläskaltiolla ja yksi yö Lapland Hotels Saagas-
sa. Halukkaat käyvät tutustumassa mm. Tanon 
talolla, Pyhän Laurin Kappelissa ja Särestönie-
men museossa. Vaihtoehtoisesti kohteissa voi 
retkeillä ja liikkua omatoimisesti.

Matkan kesto: 7 päivää
Lähtö: To 29.8.2019
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön 
huoneissa mainituissa hotelleissa • Aamiaiset • Ohjelmas-
sa mainitut ruokailut ja retket • Matkanjohtajan palvelut. 
Hinta: 849 € /hlö
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Lahti (myös matkan varrelta kyytiin)

Matkaohjelma
To 29.8. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta, 
minkä aikana pidetään omakustanteisia kahvi- ja ruoka-
taukoja (kesto n.14h). Illalla saapuminen Äkäslompoloon 
ja Lapland Hotel Saagaan****. Myöhäinen päivällinen 
hotellin ravintolassa. 
Pe 30.8. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohti Kilpis-
järveä. Noin klo 17:00 Arvioitu saapumisaika Kilpisjärvelle 
ja majoittuminen Majatalo Haltinmaahan. Päivällinen 
majatalolla.
La 31.8. Aamiainen majatalolla. Omatoimista ohjelmaa 
tai lisähintainen retki (35€) Kolmen Valtakunnan Raja-
pyykille laivalla Kilpisjärven yli. Rajapyykille patikoidaan 
satamasta mennen tullen noin 3 km matka ja aikaa on 
yhteensä 2 tuntia. Paluu Kilpisjärvelle Malla-laivalla. 
Päivällinen majatalolla.
Su 1.9. Aamiainen Majatalolla. Opastettu kokopäiväretki 
Tromssaan, jossa vieraillaan tärkeimmissä nähtävyyksissä 
ja museoissa. Päivällinen majatalolla.
Ma 2.9. Aamiainen Majatalolla. Vapaata aikaa ja 
puoliltapäivin lähtö kohti Äkäslompoloa (kesto n.5h). 
Majoittuminen Lapland Hotel Ylläskaltioon*** ja päivällinen 
hotellin ravintolassa.
Ti 3.9. Aamiainen hotellilla. Puolipäiväretki, jossa vi-
eraillaan mm. Tanon talossa, Pyhän Laurin kappelissa, 
Särestöniemiemessä ja Pakasaivolla. Lounas. Illallinen 
Ravintola Haltiakammissa.
Ke 4.9. Aamiainen hotellilla ja lähtö paluumatkalle.
Matkalla pidetään omakustanteisia kahvi- ja ruokataukoja. 
Kotipysäkeille saapuminen illalla.

Särestöniemi Saana3 valtakuntaa



RUSKAMATKA SAARISELÄLLE & 
mahdollisuus 2 päivään Pykeijan 
Kalastajakylässä Norjassa 
Suomen Lapissa Saariselällä matkailijoita 
odottaa ainutlaatuinen luonto kansallispuis-
toineen, järvialueineen, jokineen ja 
tuntureineen. ...Ja jos olemme onnekkaita, 
niin saattaa myös värikäs ruska levittäytyä 
eteemme. 
Majoitumme mukavasti kylpylähotelli Holiday 
Club Saariselässä, joten retkipäivien tai pa-
tikoinnin jälkeen on mukava rentoutua vaikkapa 
höyrysaunassa ja viihtyisällä allasosastolla. 
Hotellilta käsin on mahdollisuus tehdä oma-
toimisia retkiä ja vaelluksia oman maun ja kun-
non mukaan.
Peruspaketin lisäksi on tarjolla useita lisähin-
taisia retkiä: 1. Puolipäivävierailu Porofarmille 
2. Päiväretki Saariselän alueella - Inarijärven 
risteily, 3. Kahden päivän retki Jäämeren ran-
nalle, Pikku-Suomeksikin kutsuttuun Pykeijan 
kalastajakylään. 

Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: Lauantaina 7.9.2019
Matkaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus Holiday Club 
Saariselkä 2 hlön huoneissa • Aamiaiset • Illallinen • 
Matkanjohtajan palvelut. 
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Lahti (myös matkan varrelta kyytiin)

KUUSAMON KUTSU
Matkan kesto: 6 päivää
Lähtö: Syyskuussa 2019
Ruka on Suomen suosituin hiihtokeskus ja Kuusamo 
Suomen matkailluimpia luontokaupunkeja. Rukan kylästä 
on tullut elämää sykkivä tunturikylän keskusta, jossa 
on kaikki oikean hiihtäjän tarvitsemat palvelut. Tunturia 
ympäröivä Kuusamon ainutlaatuinen luonto tarjoaa monta 
mahdollisuutta löytää sisältään pieni eräretkeilijä ja suuri 
luontoihminen.

Näiden matkojen tarkemmat tiedot ja ohjel-
ma julkaistaan helmikuussa, joten seuraa 
nettisivujamme!

Kuusamo
 Lapin Kulta

Pohjolan lumoa



ALBANIA & MONTENEGRO 

Bussimatkallamme läpi villien vuorten ja 
kansallispuistojen näet Albanian ja Montene-
gron, Adrianmeren helmet, sekä alueen ku-
vankauniit ja kuuluisat panoraamamaisemat. 
Matkalla tutustumme kiehtovaan alueeseen, 
jossa toivo kasvaa joka päivä ja jonka men-
neisyyden pääset kokemaan vierailulla 
muinaisten sivilisaatioiden jättämillä raunioilla. 
Kiertomatkamme kohteita ovat mm. Heceg-Nov, 
Schoder, Tirana, Berat, Kruje, Budva, Kotor ja 
Perast. Asiantuntijaoppaanamme toimii Kristiina 
Auro.
Matkan kesto: 6 päivää
Lähtö: Perjantaina 12.4.2019
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Finnairin suorat lennot Hki-Dubrovnik-Hki 
sis. matkatavarat • Tasokkaat hotellimajoitukset aamiaisineen 
• Ohjelman mukaiset vierailukohteet, opastukset ja ruokailut • 
Suomalaisen asiantuntijamatkanjohtajan palvelut
Hinta: 1048 € /hlö/jaetussa 2hlön huoneessa
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki-Vantaan lentokenttä

Matkaohjelma
Pe 12.4. Lento 08.05 - 10.10 Helsinki - Dubrovnik
Ajamme bussilla Dubrovnikista Montenegroon.Tivatin kau-
punki ja Albania, Rozafan linnoitusalue ja majoittuminen Hotel 
Colosseo Shkoderin kaupungissa.Yhteinen illallinen joen 
rannalla. 
La 13.4.Matka jatkuu kohti Tiranaa, jossa majoitumme 
Hotelli La Bohémeen. Lounas kaupungilla, jonka jälkeen 
tutustumme kaupunkiin kävelykierroksella. Ilta vapaa.
Su 14.4. Kohteena Berat, tuhansien ikkunoiden kaupunki ja 
UNESCON maailmanperintökohde. Mangalemin asuntoalue, 
Gorica-silta, mukulakivikadut, ikonimuseo sekä kauppakatu. 
Paluu Tiranaan ja illallinen paikallisessa ravintolassa.
Ma 15.4. Lähtö takaisin Montenegron puolelle.Pysähdys 
Krujen vanhalla basaarikujalla. Majoittuminen Budvaan Hotelli 
Braceraan. Illallinen hotellin ravintolassa.
Ti 16.4. Plantazen viinitila, Montenegron entinen pääkau-
punki Cetinje ja hallitsijan palatsi. Illallinen kalaravintolassa 
rannalla.
Ke 17.4. Lähtö kotimatkalle. Ajamme upean Kotorin lahden 
kautta ja pysähdymme Perastin pikkukaupungissa ja nau-
timme lounasta. Lisäksi teemme pienen veneretken saarelle.
Lento 19.45 - 23.45 Dubrovnik - Helsinki. Bussi odottaa lento-
kentällä ja lähtee paluumatkalle kaikkien saatua matkalaukut.

 Budva
Montenegro

Berat



PÄÄSIÄISEN MINILOMA 
UPPSALAAN JA ROSLAGENIIN
Uppsala on tunnettu Ruotsin ja Pohjoismaiden 
vanhimmasta yliopistosta, Pohjoismaiden 
suurimmasta tuomiokirkosta sekä modernin 
kasvitieteen isästä, Carl von Linnéstä. 
Uppsala on myös ohjaaja Ingmar Bergmanin 
synnyinkaupunki ja muinainen Viikinkiajan 
asuinpaikka.

Uppsalassa teemme opastetun kaupunki-
kierroksen, jonka varrella vierailemme mm. mie-
lenkiintoisessa Gustavianium museossa, jonka 
näyttelyissä on esillä egyptiläisiä muumioita, 
viikinkien hautalöytöjen aarteita, anatominen 
teatteri ja Uppsalan yliopiston historiaa. 
Yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa, Upp-
salan Domkyrkassa eli tuomiokirkossa.

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtö: Pe 19.4.2019 (Pitkäperjantai)

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat Finnlinesilla valitussa 
hyttiluokassa • Ruokailut laivalla • Lounaan ja Kakkukahvit 
Uppsalassa • Suomenkieliset opaspalvelut Uppsalassa • 
Ohjelmassa mainitut käyntikohteet ja sisäänpääsymaksut
Hinta: 381 € /hlö/jaetussa B-hytissä
Hinta: 391 € /hlö/jaetussa A-hytissä
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Turunväylä

Matkaohjelma
Pe 19.4. Matkaamme bussilla Naantaliin, josta lähtee 
Finnlinesin yön yli lautta Kapellskäriin. Majoitumme vali-
tussa hyttiluokassa ja nautimme buffet-illallisen
La 20.4. Aamiainen laivalla ja lähtö bussilla kohti Upp-
salaa, jossa teemme suomeksi opastetun kierroksen. 
Aloitamme päivän nauttimalla kakkukahvit ihastuttavassa 
vanhassa kahvilassa, minkä jälkeen lähdemme kävellen 
kiertämään. Vierailemme Yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa, Gustavianium museossa sekä Uppsalan 
Domkyrkassa, eli tuomiokirkossa. Paluumatkalla ennen 
laivaan siirtymistä pistäydymme Norrtäljessä ostoksilla.
Laivalla nautimme merimatkasta illallisen merkeissä.
Su 21.4. Aamiainen laivalla. Naantaliin saavuttuamme 
siirrymme bussiin ja lähdemme kotimatkalle pitäen tauon 
matkalla kotipysäkeille.

Laivalla Finnlines
UppsalaOvhdahls Konditori



OSTOSMATKA PÄRNUUN & LATVIAN 
AINAZIIN

Miniloma viehättävässä Pärnussa ostosten ja 
rentoutu-misen merkeissä. Majoitus viihtyisässä 
Viiking Spa kylpylähotellissa. Pärnussa 
tehdään opastettu kiertoajelu ja toisena päivänä 
matkataan ostoksille Latvian puolelle Ainaziin.

Matkan kesto: 2 päivää
Lähdöt: Pe 8.2. ja To 28.3.2019
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat • Majoituksen 2 hlön 
superior-huoneessa aamiaisella • Pärnun kiertoajelu • 
Ostosretki Ainaziin • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 8.2. 147 € /hlö
Hinta: 28.3. 139 € /hlö 
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki

SAARENMAA & HIIDENMAA - VIRON 
PARATIISISAARET
Viron kauniilla rannikolla on yli tuhat saarta, 
jotka omaavat viehättävää charmia ja pursua-
vat historiaa. Suosituimpia ovat Saarenmaa ja 
Hiidenmaa, joilla elämä soljuu verkkaisesti ja 
perinteisiä virolaisia arvoja noudatellen. Saaril-
la näkeekin oivallisesti, miten virolaiset elelivät 
vanhaan aikaan.
Viron suurinta saarta Saarenmaata pidetään 
hyvänä lomakohteena, jossa on omaperäinen 
luonto ja monenlaista nähtävää. 
Ainutlaatuisuuttaan Saarenmaa on säilyttänyt 
paljonkin juuri sijaintinsa ja eristyneisyytensä 
takia. Vanhoissa kylissä näkee vielä ruokokattoi-
sia rakennuksia ja kiviaitoja, säilyneet ovat myös 
kauniit kansanpuvut ja mielenkiintoinen murre.

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtö: Tiistaina 6.8.2019 
Hintaan sisältyy: Bussikuljetukset • Laivamatkat • 
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Ohjelman mukai-
set ruokailut, käyntikohteet ja opastukset • Matkanjohtajan 
palvelut
Hinta: 499 € /hlö
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki

Matkaohjelma
Ti 6.8. Bussimatka satamaan ja siirtyminen M/S Finlan-
dialle ja Tallinnan. Bussilla kohti Haapsalua ja Rohukülan 
satamasta lauttamatka Heltermaalle (n.1 h15min)
Majoittuminen Majatalo Viinaköökkiin.Saunamahdollisuus 
ja Illallinen majatalon ravintolassa.
Ke 7.8. Aamiainen majatalolla. Päiväretki Hiidenmaan 
nähtävyys- ja majakkakohteisiin paikallisoppaan johdolla.
Päivällä keittolounas ja illallinen majatalon ravintolassa.
To 8.8. Aamiainen majatalolla. Bussi kohti Saarenmaata
Lauttamatka Sôru – Triigi. Tutustuminen Saarenmaan 
nähtävyyksiin paikallisoppaan johdolla.Keittolounas.
Majoittuminen Arensburg Boutique Hotelliin ja illallinen 
Ravintola Veskissä.
Pe 9.8. Aamiainen hotellilla. Kuressaaren kiertoajelu 
ja tutustuminen Piispanlinnaan paikallisoppaan johdolla. 
Lauttamatka Kuivastu – Virtsu (27min). Lounas ravintola 
Trahter Birgit. Ostosaikaa Tallinnassa. Siirtyminen satama-
an ja laivalle. Helsingin satamasta bussi kotipysäkeille.

 Hiidenmaa

 Viinaköök

Saarenmaa



 Ravello
Capri

Flora Grand Hotel

ITALIAN KIERTOMATKA
ROOMA - SORRENTO

Lähde kanssamme kiertomatkalle Roomaan 
ja Sorrentoon. Nämä kaupungit tulevat tutuksi 
opastettujen kävelykierrosten aikana. Teemme 
Sorrentosta bussiretken luonnonkauniille 
Amalfin rannikolle, jonka aikana tutustumme 
Amalfiin ja huikaisevien maisemien Ravelloon. 
Lisäksi näemme Vesuvius-tulivuoren ja sen 
purkauksessa tuhoutuneen Pompeijin 
kaupungin. Kauniin Caprin saaren päiväretkellä 
vierailemme mm. Axel Munthen huvilassa - Villa 
San Michele. Mukana matkalla asiantuntija-
matkanjohtaja Kirsi Ahvenniemi.
Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: Ma 3.6.2019
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Finnairin suorat lennot Hki-Rooma-Hki 
sis. matkatavarat • 3-4* Hotellimajoitukset 2hlön huoneissa 
aamiaisineen • Ohjelman mukaiset vierailukohteet, opas-
tukset ja ruokailut (4 lounasta ja 4 illallista) • Suomalaisen 
asiantuntijamatkanjohtajan palvelut
Hinta: 1759 € /hlö/jaetussa 2hlön huoneessa
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki-Vantaan lentokenttä

Matkaohjelma
Ma 3.6. Bussimatka lentokentälle ja Finnairin lento 
AY1761 Helsinki-Rooma. Roomassa oppaan johdolla noin 
tunnin ajo Eliseo*** hotelliin, johon jätetään matkatavarat 
ja siirrytään lounaalle. Ilta vapaa.
Ti 4.6. Aamiainen hotellissa ja tutustuminen Roomaan 
kävellen asiantuntijaoppaamme johdolla. Iltapäivä vapaa.
Illallinen lähellä hotellia.
Ke 5.6. Aamiainen hotellissa ja lähtö bussilla kohti 
Sorrentoa. Matka kestää n. 6 tuntia, jonka jälkeen majoit-
tuminen Flora Grand**** hotelliin (tai vastaava). Illallinen 
hotellissa.
To 6.6. Aamiainen hotellissa. Tutustuminen Sorrentoon 
kävellen oppaamme johdolla. Illallinen hotellissa.
Pe 7.6. Aamiainen hotellissa. Pompeiji – Vesuvius-retki, 
käynti Pompeijissa virallisen oppaan johdolla, mahdollis-
uus käydä Vesuviuksen huipulla. Lounas ruokajuomineen 
Pompeijissa. Ilta Sorrentossa, vapaata aikaa.
La 8.6. Aamiainen hotellissa. Bussiretki luonnonkauniille 
Amalfin rannikolle, 2 tuntia Amalfissa, 2 tuntia Ravellossa, 
valokuvatauko lähellä Positanoa. Illallinen hotellissa.
Su 9.6. Aamiainen hotellissa. Retki kauniille Caprin 
saarelle. Caprilla liikutaan minibusseilla ja kävellen, käynti 
mm. kirjailija Axel Munthen huvilassa Villa S. Michele:ssä, 
virallinen opastus Caprilla, lounas ruokajuomineen. Ilta 
vapaa.
Ma 10.6. Aamiainen hotellissa. Bussilla Sorrentosta 
lentokentälle, Lounas. Klo 19.45 – 00.05 Finnairin lento AY 
1764 Rooma – Helsinki. Bussi lentokentältä kotipysäkeille.



Hotelli Dorpat
SipulitieAlatskiven linna

VIRON KUULUISA SIPULITIE & 
TARTTO

“Itä-Virossa Peipsijärven rannoilla elää pienissä 
kylissä vanhoja ortodoksiperinteitä hartaasti 
kunnioittavia Viron vanhauskoisia. He ovat yli 
300 vuotta sitten Venäjältä kirkkouudistuksen 
myötä vainoja paenneita ortodokseja, jotka 
noudattavat edelleen tiukkoja, vanhakantaisia 
perinteitä ja rituaaleja. 

Vanhauskoiset ovat alueella tunnettuja myös 
ahkeruudestaan ja rehellisyydestään – sekä 
sipulinviljelytaidoistaan! Peipsijärven rannan 
kylät ovat nimittäin vähintään maankuuluja 
(elleivät jopa maailmankuuluja) herkullisista 
sipuleistaan. Pieniä kyliä yhdistävää päätietä 
kutsutaankin nykyään Sipulitieksi, ja sipuli tuo 
tähän köyhään maankolkkaan elannon lähes 
jokaiselle sen asukkaalle...” (Rantapallo)

Tarttoa pidetään Viron kulttuurin ja sivistyksen 
pääkaupunkina ja henkisenä pääkaupunkina. 
Kaupungissa on vuonna 1632 perustettu maan 

vanhin ja suurin yliopisto, vanhin vironkielinen 
teatteri, Viron opetus- ja tiedeministeriö, korkein 
oikeus ja Viron kansallismuseo.

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtö: Pe 16.8.2019
Hintaan sisältyy: Bussikuljetukset • Laivamatkat • 
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Lounas • Illal-
linen • Ohjelman mukaiset käyntikohteet ja opastukset • 
Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 279 € /hlö
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki

Matkaohjelma
Pe 16.8. Bussimatka satamaan M/S Finlandialle ja 
merimatkalle Tallinnaan. Tallinnasta matka jatkuu kohti 
Tarttoa oppaan johdolla.Opastettu kiertoajelu Tarttossa ja 
majoittuminen Dorpat Hotelliin***. Vapaata aikaa Tarttossa. 
Illallinen Ruutikellarissa
La 17.8. Aamiainen hotellilla. Opastettu puolipäiväretki 
Peipsin rannikkoalueelle, vanhauskoisten sipulikyliin ja 
Alatskiven linnaan. Retken aikana nautimme lounaan.
Bussimatka Tallinnan satamaan ja merimatkalle Finlandi-
alla kohti Helsinkiä. Helsingin satamasta bussi jatkaa
kotipysäkeille.



Ruotsin suosituin saari
GOTLANTI & VISBY - Retki Ingmar 
Bergmanin Saarelle Fåröhön
Gotlannista löytyy aitoa ruotsalaista saaristolaisi-
dylliä.Tällä satumaisella lomasaarella 
viihtyvät kaiken ikäiset matkailijat. 
Viikinkihistorian omaava keskiaikainen 
Hansakaupunki Visby onkin nähtävyys jo 
itsessään. Hyvin hoidetut ikivanhat kivitalot 
runsaine ruusuistutuksineen, kapeat kivikadut, 
historialliset rauniot ja kirkot, upeat rannat, kau-
nis kaupungintalo sekä pienet kaupat ja kahvilat 
saavat vierailijan todella viihtymään.

Matkan kesto: 5 päivää
Lähtö: Ti 20.8.2019
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat valitussa hyttiluokassa 
Finnlinesilla aamiaisineen • 2 yön majoitus Visbyssä • 
Puolihoitoruokailut • Suomenkielinen opastettu koko-
päiväretki, Ingmar Bergmanin Fårö • Matkanjohtajan 
palvelut
Hinta: 885 € /hlö
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Turunväylä

Matkaohjelma
Ti 20.8. Matkaamme bussilla Naantaliin, josta lähtee 
Finnlinesin yön yli merimatka Kapellskäriin. Majoitumme 
valitussa hyttiluokassa ja nautimme buffet-illallisen.
Ke 21.8. Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla Tukhol-
maan ja ajamme Nynäshamnenin satamaan, josta 
teemme noin. 3 tunnin merimatkan Gotlannin saarelle 
ja sen pääkaupunkiin Visbyyn. Majoitumme lähellä 
kaupungin keskustaa sijaitsevassa hotelli Solhem:ssa. 
Teemme kaupunkikierroksen ja nautimme illallisen. 
To 22.8. Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme paikallisop-
paan matkassa kokopäiväretkelle Fårön saarelle. Upean 
päiväretken jälkeen illallistamme yhdessä. 
Pe 23.8. Aamiaisen jälkeen matkaamme Tukholmaan, 
jossa on varattu hieman ostosaikaa ennen kuin siirrymme 
satamaan ja laivalle, joka lähtee illalla. Laivalla illallinen.
La 24.8. Aamiainen laivalla. Satamaan saapumisen 
jälkeen bussi lähtee takaisin kohti kotipysäkkejä.

Retki Fårölle, Ingmar Bergmanin saarelle
Ruotsalainen elokuvaohjaaja Ingmar Bergman asui osan 
elämästään Fårössä. Vuonna 2007 kuollut Bergman on 
haudattu Fåröhön yhdessä viimeisen vaimonsa, Ingrid 
Bergmanin kanssa. Retkellä näemme mm. Bergmanin 
talon Dämban sekä kirkon jonne hänet on haudattu. 
Toinen saaren kohokohdista on alue, jossa on erilaisia 
vedessä seisovia luonnon muovaamia kalkkikivimuo-
dostelmia. Gamle Hamnin ympäristöstä on löydetty mm. 
Viikinkiajan asumusten perustuksia, hautakumpualue sekä 
Pyhän Olavin kappelin jäännökset.

Fårö
 I Bergmanin talo

Hotel Solhem



Matkatoimisto
UUDENMAAN SEURAMATKAT OY
Uudenmaan Seuramatkat Oy on perustettu vuonna 1968 
ja toiminut keskeytyksettä tähän päivään. Olemme suoma-
lainen, yksityinen ja riippumaton matkatoimisto.

Kehitämme ja tuotamme ekologista ja turvallista matkailua 
yhteistyökumppanimme Hyvinkään Liikenteen 
busseilla, joka on toiminut aina vuodesta 1954. 
Tarjoamme myös tilausajoja ryhmämatkoille, urheilu-
matkoille, luokkaretkille, kokousmatkoille ja jokaiseen 
tarpeeseen. Käytössämme on modernit ja hyvin ylläpidetyt 
9 - 60 -paikkaiset tilausajobussit varusteineen, unohtamat-
ta bussien ratissa istuvia ammattitaitoisia ja kokeneita 
kuljettajia.

Bussimatkamme lähtevät yleensä seuraavilta pysäkeiltä:
Riihimäki - Matkakeskus, Hyvinkää - Linjala, Nurmijärvi - 
Myllykukko ja Helsinki - Kiasman pysäkki
Tarkista lähtöpaikat matkaohjelmasta. Mikäli matka lähtee 
kohti pohjoista, kannattaa kysyä pääseekö bussireitin var-
relta kyytiin mukaan. 

Esitteessä mainittujen matkaohjelmien lisätiedot, 
peruutus- sekä erityisehdot löytyvät nettisivuiltamme 
matkakuvauksen yhteydestä tai toimistoltamme.

MATKAKALENTERI
Lisää upeita matkoja ja retkiä on tulossa pitkin kevättä, 
joten seuraathan matkakalenteriamme osoitteessa 
www.uudenmaanseuramatkat.fi

PÄIVÄRETKET Kesän suosituimmat löytyy meiltä

UUTUUTENA LUONTOMATKAT
Tuotamme kaikentasoisille luonnosta kiinnostuneille 
retkeilijöille helppoja ja valmiiksi mietittyjä opastettuja 
matkapaketteja eri luontokohteisiin kuten 
kansallispuistoihin. Katso www.uudenmaanseuramatkat.fi/
Luontomatkat ja www.kaikkiluontoon.fi

Meillä on hyvä sijainti Hyvinkään keskustassa pääkadun 
varrella lähellä asemaa ja palvelemme asiakkaitamme 
katutasossa arkipäivisin klo 10.00 - 17.00. 
Lämpimästi tervetuloa!

Uudenmaankatu 5-9 Hyvinkää (019) 427 4700
www.uudenmaanseuramatkat.fi

TÄYDEN PALVELUN MATKATOIMISTOSI HYVINKÄÄN KESKUSTASSA

OSTOKSILLE MATKAKAUPPAAMME
TERVETULOA

www.uudenmaanseuramatkat.fi


