ailu
Matk taa
avar

2020

Yli 50 vuotta matkoja, retkiä, risteilyjä, lentoja ja elämyksiä sekä kotimaassa että ulkomailla!
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TÄYDEN PALVELUN
MATKATOIMISTO JA
MATKANJÄRJESTÄJÄ
PALVELUKSESSANNE
Olemme monipuolisia matkoja räätälöivä, välittävä sekä tuottava täyden palvelun matkatoimisto. Meillä on yli 50 vuoden kokemus
erilaisten ryhmämatkojen järjestämisestä niin
kotimaahan kuin ulkomaille - bussilla, laivalla tai
lentäen.
Räätälöimme ja tuotamme matkoja erityyppisille matkailijoille, perheille, ryhmille ja
yrityksille, oli kiinnostuksen kohteena sitten
lomamatka, kulttuurikohde, luontoretki, historia-,
urheilu-, harraste-, musiikki-, teatteri-, tyky- tai
kokousmatka. Matka-asiantuntijamme ovat
valmiina hoitamaan matkavaraukset sekä ohjelmasuunnittelun puolestasi.
Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan
huomioon kestävän matkailun periaatteet;
Bussimme kulkevat puhtaammin jätteistä valmistetulla biopolttoaineella ja suosimme suoria
lentoja kohteisiimme. Edellytämme myös
enenemissä määrin yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista ympäristöystävällisempään
matkailuun.

MEILTÄ LÖYDÄT:
KOTIMAAN MATKAT... sivut 3 - 17
Kotimaan upeimmat kohteet, elämykset,
päiväretket, teatterit, konsertit ja teemamatkat…
ULKOMAAN MATKAT... sivut 18 - 22
Naapuriin, Eurooppaan tai kauemmas?
LUONTOMATKAT... sivut 3, 12 - 17
Kaikki Luontoon - kaikille sopivia luontomatkoja
ERIKOISMATKAT... sivut 19 ja 22
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: Puh 019 427 4700
Sähköposti: toimisto@uudenmaanseuramatkat.fi
Olemme avoinna: ma-pe klo 10.00 -17.00

TERVETULOA!

3

PÄÄSIÄISLOMA - LAPIN
HOHTAVAT KEVÄTHANGET
SAARISELKÄ tai KIILOPÄÄ

SAARISELKÄ

KIILOPÄÄ

Upea Lapin kevättalvi, kuule tunturiluonnon
kutsu ja anna Saariselän valloittaa! Majoitumme mukavasti kylpylähotelli Holiday Club
Saariselällä, joten hiihto-, lumikenkäily- tai
lasketteluretkien jälkeen on mukava rentoutua
vaikkapa höyrysaunassa ja viihtyisällä
allasosastolla. Yövymme menomatkalla
Rovaniemellä, jossa tutustumme opastetusti
tiedekeskus Arktikumiin ja vierailemme Joulupukin pajakylässä. Saariselältä teemme retken
paikalliselle porotilalle sekä Saamelaismuseo ja
luontokeskus Siidaan. Matkalla jää hyvin aikaa
omatoimiseen tekemiseen.

Kiilopäällä matkailijoita odottaa ainutlaatuinen
luonto kansallispuistoineen ja tuntureineen. Majoitumme mukavasti Hotelli Niilanpäässä puolihoidolla. Teemme erä- ja luonto-oppaan johdolla kaksi lumikenkäretkeä Kiilopään maisemiin.
Yövymme menomatkalla Rovaniemellä, jossa
tutustumme opastetusti tiedekeskus Artikumiin ja vierailemme Joulupukin pajakylässä.
Saariselältä teemme retken paikalliselle porotilalle sekä Saamelaismuseo ja luontokeskus
Siidaan. Hotelli Niilanpää tarjoaa luontoelämyksiä ja aktiviteetteja. Lisäksi voit hyvin suunnitella
omaa ohjelmaa kohteessa.

Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: La 11.4.2020
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset omalla bussilla
• Majoitus 2 hlön huoneissa mainituissa hotelleissa •
Aamiaiset • Ohjelmassa mainitut käyntikohteet ja retket •
Matkanjohtajan palvelut.

Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: La 11.4.2020
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset omalla bussilla •
Majoitus 2 hlön huoneissa mainituissa hotelleissa • Puolihoitoruokailut • Ohjelmassa mainitut käyntikohteet ja retket
• Matkanjohtajan palvelut.

Hinta: 771 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta kyytiin)

Hinta: 1069 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta kyytiin)
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KESKISEN KYLÄKAUPPA &
ÄHTÄRI ZOO
TUURI & ÄHTÄRI

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Pe 22.5.2020
Keskisen Kyläkauppa Tuurissa on Suomen
suurin tavaratalo sekä Suomen suosituin
matkailukohde. Suomen kuuluisimmat
pandakarhut Pyry ja Lumi odottavat vierailijoita
Ähtäri Zoossa!

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
Tähti-standard huoneissa • Aamiainen • Sisäänpääsylipun
Ähtärin Eläinpuistoon ja Pandataloon • Opastetun eläinpuistokierroksen • Lounaan Mesikämmenessä • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Aamusta lähdetään bussimatkalle Tuuriin,
Tuurin kylässä Alavudella sijaitseva Kyläkauppa
Keskisen Kyläkaupalle. Matka kestää noin nelisen tunon myynniltään, valikoimaltaan ja myyntipintatia, jonka aikana pidetään taukoja. Tuurissa on lyhyt
alaltaan Suomen suurin tavaratalo. Täältä löytyy
Kyläkaupan esittely ja majoittuminen HotelliOnnen
kaikki mitä ihminen voi tarvita. Kyläkaupassa
Tähteen****. Loppupäivä vapaata aikaa tutustua
vierailee hurjat 6 miljoonaa kävijää vuodessa,
kyläkauppaan, tehdä ostoksia ja käydä omakustanteisesti
joten lähde sinäkin katsomaan mistä on oikein
ruokailemassa Keskisellä on useita eri ravintoloita, joista
kyse. Tällä matkalla pääset myös yöpymään
voi valita mieluisimman.
Keskisen hulppeassa OnnenTähti hotellissa.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Puolilta päivin lähtö
Ähtäriin, jossa opastettu tutustumiskierros eläinpuistossa
Ähtärin eläinpuisto on Suomen vanhin luon(1,5h). Lounas Ravintola Mesikämmenessä, minkä jälkeen
nonmukainen eläinpuisto. Puistossa on noin 60
jokainen saa siirtyä omatoimisesti tutustumaan Pandataeri eläinlajia. Suurin osa eläimistä on havumetloon ja puistoon. Noin klo 16 lähdetään paluumatkalle.
sävyöhykkeelle tyypillisiä lajeja kuten mm.
Matkalla pidetään taukoja ja kotiin saavutaan illalla.
karhu, ahma, susi, ilves, hirvi, poro sekä erittäin
uhanalainen lumileopardi. Kotieläinpuistosta
Hinta: 234 € /hlö
löytyy kaikki suosituimmat kotieläimet possuista
lehmiin.
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Pandatalosta, eli Snowpanda House:sta löytyy
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
pandojen katselutila, jossa pandoja voi ihastella tulla kyytiin mukaan)
niiden touhutessa sekä ulko- että sisätarhoissa.
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ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT
SEINÄJOKI & ILMAJOKI

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: To 11.6.2020

oopperaelämys Lakeuksille, Pohjanmaalle,
Kyröjoen rannan kauniisiin perinnemaisemiin!

Ilmajoen Musiikkijuhlat viettää 45-vuotisjuhlavuottaan kesällä 2020. Juhlavuoden kunniaksi
festivaaleilla nähdään kantaesityksensä saava
“Hiljaiset perivät maan” - ooppera lapuanliikkeestä. Tämä ooppera on vavahduttava
kertomus rakkaudesta aikana, jolloin lapuanliike
repi erilleen pohjalaisen kyläyhteisön, oikeus
otettiin omiin käsiin ja mustat autot herättivät
pelkoa lakeudella.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Lounas •
Opastetun kiertoajelun Seinäjoella • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Opastetun kiertoajelun Ilmajoella
ja vierailun Koskenkorvan Trahteerissa • Oopperalipun •
Väliaikatarjoilun • Matkanjohtajan palvelut

Oopperan rooleissa nähdään mm. Ville Rusanen, Saara Kiiveri, Taneli Mäkelä, Essi Luttinen ja Mari Palo.
Koskenkorva on yksi suomalaisuuden ikoneista.
Mutta alkoholibrändin lisäksi se on myös elävä
kylä. Matkailijalle Koskenkorva tarjoaa useita
ainutlaatuisia elämyksiä. Viinatehtaan kupeesta
löytyy muun muassa museo ja saunatila, johon
johtaa hana suoraan tehtaalta...
Lähde kanssamme kokemaan tämä upea

Matkaohjelma
Päivä 1. Aamusta lähdetään bussimatkalle kohti Seinäjokea. Matkalla lounastetaan Jalasjärven Juustoportilla.
Seinäjoella tehdään opastettu kiertoajelu ja majoitutaan
mukavaan Hotelli Sorsanpesään.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Aamiaisen jälkeen lähdetään kohti Ilmajokea, jossa tehdään opastettu kiertoajelu
ja vieraillaan Koskenkorvan Trahteerilla. Oopperaesitys
Hiljaiset perivät maan, alkaa klo 13.00. Esityksen päätyttyä lähdetään paluumatkalle. Matkalla pidetään taukoja ja
kotiin saavutaan illalla.
Hinta: 323 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
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Kaunis, puhdas luonto, aamu-uinti Saimaassa,
viihtyisä kotoisa miljöö, ystävällinen henkilökunta sekä herkullinen lähiruoka mahdollistavat
sinulle parhaan keskikesän lomahetken.
Kylpylähotellissa on mahdollisuus monipuoliseen vapaa-ajan viettoon ja virkistäytymiseen.
Paikalta löytyy kävely- ja lenkkipolkuja upeissa
maastoissa ja harrastevälinevuokraamosta saat
vaikkapa kävelysauvat, polkupyörän, kanootin
tai fat-biken lainaksi.
Kylpylän sauna- ja allasosastolla on neljä
allasta, perinteinen sauna ja höyrysauna.
Juhannusaattona voi käydä tunnelmallisessa
hirsisessä rantasaunassa, jossa lempeät löylyt hemmottelevat koko kehoa ja voit pulahtaa
Saimaan puhtaaseen syleilyyn.
Täällä vietät rentouttavan perinteisen suomalaisen juhannuksen. Ohjelmassa on mm. lipunnosto, herkulliset ruokailut, juhannustanssit,
savusauna, unohtamatta keskikesän juhlan
kohokohtaa, juhannuskokkoa.

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 19.6.2020
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus Kylpylähotellissa 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Juhannusaaton lounas ja illallinen • Juhannuspäivän lounas ja illallinen • Juhannuksen
ohjelma ja kylpylän saunan sekä allasosaston käyttö
Matkaohjelma
Päivä 1. Aamulla lähtö noin neljä tuntia kestävälle
bussimatkalle kohti Anttolaa. Majoittuminen Anttolanhovin
rantahotelliin, lounas, saunomista, lipunnosto, illallinen,
juhannustanssit ja kokko
Päivä 2. Lähiruoka-aamiainen ja lounas hotellin ravintolassa. Mahdollisuus saunoa rantasaunalla (lisähinta), iltapäiväkahvit, live musiikkia, illallinen, iltaristeily (lisähinta)
Päivä 3. Lähiruoka-aamiainen hotellin ravintolassa.
Puoleltapäivin huoneiden luovutus ja lähtö kotimatkalle.
Hinta: 356 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)

MAALAISJUHANNUS
SAIMAAN RANNALLA
ANTTOLA
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AHVENANMAAN SAARISTO &
JUHANNUS
BRÄNDÖ & MAARIANHAMINA

Upea kesäinen Ahvenanmaan saaristo ja
perinteinen juhannusjuhla kutsuvat sinut
keskikesän tärkeimpään juhlaan. Tällä matkalla
nautimme hyvästä ruoasta ja mahtavista saaristomaisemista.
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: To 18.6.2020
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen Brändössa ja
Maarianhaminassa • Kiertoajelu ja nähtävyydet
Ahvenanmaalla • Illallinen • Lounas • Juhannusjuhla Jan
Karlsgårdenin Ulkoilmamuseossa • Matkanjohtajan
palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Matkaamme lautalla Osnäsiltä Brandön
saarelle, jonka historiaan tutustumme paikallisen oppaan
johdolla. ennen majoittumista viihtyisään Hotelli Gullvivaniin, jossa nautimme illallisen.

Päivä 2. Aamulla jatkamme matkaa saaristomaisemissa
lautalla Torsholmasta Hummelvikiin ja kohti Smakbytä,
jossa meille tarjoillaan makoisa lounas. Tutustumme
opastetusti mm. Kastelhoman linnaan ja Vita Björnin
vankilaan.
Kierroksen jälkeen ajelemme Maarianhaminaan ja majoitumme Hotelli Adloniin. Teemme kiertoajelun Maarianhaminassa ja jatkamme Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseolle,
jossa päästään seuraamaan Pohjoismaiden suurimman
juhannussalon pystyttämistä ja juhannusjuhlan ohjelmaa.
Päivä 3. Aamiainen ja vapaata Maarianhaminassa.
Mahdollisuus osallistua lisähintaiselle retkelle Eckerön
saarelle. Puolenpäivän jälkeen lähtö satamaan ja
merimatkalle Viking Gracella kohti Turkua, josta bussi ajaa
kotipysäkeille.
Hinta: 357 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
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JUHANNUS - KESKIKESÄN
JUHLA AHVENANMAALLA
MAARIANHAMINA

Jokaisella Ahvenanmaalaisella kylällä on omat
juhannuksenviettoperinteensä ja juhannussalkojen koristelu vaihtelee kylästä toiseen – jokainen
salko on erilainen. Perinteisesti hedelmällisyyttä
ja vehreyttä symboloiva, runsaasti mm. lehvillä
koristeltu salko kuuluu olennaisesti Ahvenanmaan juhannuksenviettoon, jota vietetään
kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa
kylän yhteiseen juhlaan.
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: To 18.6.2020
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat •
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen Maarianhaminassa • Kiertoajelu ja nähtävyydet Ahvenanmaalla • Lounas
• Juhannusjuhla Jan Karlsgårdenin Ulkoilmamuseossa •
Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Aamulähtö Turkuun, josta siirrymme lautalla
Maarianhaminaan. Maarianhaminassa majoitumme hotel

li Cikadaan ja iltapäivällä lähdemme bussikierrokselle
tutustumaan Maarianhaminaan ja sen lähialueisiin.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähdemme retkelle tutustumaan Ahvenanmaan nähtävyyksiin. Tutustumme opastetusti mm. Kastelholman linnaan ja Vita Björnin vankilaan.
Nautimme juhannusaaton lounaan Micke Björklundin
Smakbyssa.
Illalla lähdemme viettämään juhannusjuhlaa Jan
Karlsgårdenin ulkoilmamuseolle, jossa mm. pystytetään
Pohjoismaiden suurin juhannussalko ja osallistutaan perinnetansseihin ja muuhun juhannusohjelmaan.
Päivä 3. Aamiainen ja vapaata Maarianhaminassa. Mahdollisuus osallistua aamun bussiretkelle Eckeröhön lisähintaan. Puoliltapäivin lähtö satamaan ja merimatkalle Viking
Gracella kohti Turkua, josta bussi ajaa kotipysäkeille.
Hinta: 315 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
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SEINÄJOEN
TANGOMARKKINAT
SEINÄJOKI

Seinäjoen Tangomarkkinat
Tangokuninkaallisten Finaali ja Anne
Mattilan Taidekahvila
Tangomarkkinat siivittää yleisönsä jälleen
keskikesän festivaalitunnelmaan tarjoten suurta
tunnetta, tanssin sykettä, kesähellettä sekä
tietysti tangon taikaa! Koe Tangon huumaa
Tangokadulla ja muissa tapahtumakeskuksissa
oman mielesi mukaan ennen illan huipennusta,
Tango Kuninkaallisen Finaalia, jossa valitaan
vuoden 2020 Tangokuningas ja Tangokuningatar.
Suositun iskelmätähti Anne Mattilan Taidekahvilassa vieraillaan tutustumassa hänen taidegalleriaansa, jossa on esillä mm. Annen ja hänen
perheensä maalauksia Alueelta löytyy lisäksi
myös Taidepolku, Annen kesäateljjee, pieni
kappeli, konserttisali ja pieni myymälä.
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtö: La 11.7.2020
Hintaan sisältyy:
Bussikuljetukset • 2 x lounas • Majoituksen kahden hengen huoneessa aamiaisella • Lipun Tangokuninkaallisten
finaaliin H-katsomoon • Vierailu Anne Mattilan Taidekahvilassa ja taidenäyttelykierroksen • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kahvitaukoineen ja matkalla
lounas. Seinäjoella majoittuminen Hotelli Sorsanpesään.
Omatoimista osallistumista Tangomarkkinoiden huumaan
ja siirtyminen Finaalikonserttiin klo 19.00. Tangoshuttlebussi kuljettaa tangokansaa keskustan ja hotellin välillä.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla ja vapaata aikaa. Huoneiden luovutuksen jälkeen lähtö Anne Mattilan Taidekahvilaan, jossa keittolounas ja taidenäyttelykierros. Bussimatka kotiinpäin ja saapuminen Helsinkiin noin klo 20.00.
Hinta: 345 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
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SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT

Valitse mieleisesi ooppera...

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
upean ja ainutlaatuisen matkakohteen koko
maailmassa.

Georges Bizetin CARMEN

Matkan kesto: 2 päivää
Hintaan sisältyy:
Bussikuljetukset • Lounas x 2 • Majoitus 2 hlön huoneissa
aamiaisineen • Oopperalippu (A-katsomo) • Paluumatkan
ohjelma • Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kahvitaukoineen ja matkalla
lounas. 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 ja vapaata aikaa. Huoneiden luovutuksen jälkeen lähtö kohti Punkaharjua. Matkalla
ohjelmaa, jonka jälkeen bussimatka kotiin kestää noin viisi
tuntia taukojen kanssa.

Lähtö: Pe 10.7.2020 Hinta: 426 €/hlö
“Carmen on kiihkeä ja kesytön. Se on vapaan naisen
lakeja tottelematonta rakkautta, polttavaa intohimoa, mustasukkaisuutta ja kohtalonuskoa. Syvemmälle porautuessa
maailman suosituimmasta oopperasta löytyy lisää kerroksia: Ehkä Carmenin levottomuutta lietsoo perustavaa
laatua oleva tarve kuulua johonkin – ja jollekin.” (www.
operafestival.fi)

Giuseppi Verdin LA TRAVIATA
Lähtö: Ma 20.7.2020 Hinta: 420 €/hlö
“Rakkaus ja kuolema. Se oli ensimmäinen nimiehdotus
La traviatalle, eksyneelle naiselle. Violetta paistattelee
suosiossa ja tarjoaa läheisyyttä maksusta. Hymyn takana
kalvaa yksinäisyys, mutta todellinen kaipuu hukkuu yökerhon sykkeeseen. Onneksi La traviata uskoo naamioiden
taakse näkevään rakkauteen, ”salaperäiseen ja ylevään”.
Se perustuu tositarinaan ja on innoittanut sellaisiin
valkokankaan toteutuksiin kuin Pretty Woman ja Moulin
Rouge. Verdi teki tarinasta suuren musiikilla, joka saa ihon
väreilemään.” (www.operafestival.fi)

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT
CARMEN tai LA TRAVIATA
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SAVONLINNAN
OOPPERAJUHLAT
KARITA MATTILA

Karita Mattilan
JUHLAGAALAKONSERTTI
Tämän kesän Oopperajuhlat kruunaa 60-vuotisjuhlaansa suuressa juhlakonsertissa juhlivan
oopperatähden, sopraano Karita Mattilan suuri
juhlagaala.
Gaalakonsertissa kuullaan aarioita Karitalle
tärkeistä rooleista Savonlinnan Oopperajuhlaorkesterin säestämänä. Tätä ikimuistoista
konserttia et halua jättää välistä..
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: La 25.7.2020
Hintaan sisältyy: Bussikuljetukset • Lounas x 2 •
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Juhlagaalalippu (A-katsomo) • Johanna Oraan Taidekartanovierailu •
Vierailu Viljo Rönkkösen Patsaspuistossa • Matkanjohtajan
palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kahvitaukoineen ja matkalla lounas
Kenkäverossa. Savonlinnassa majoittuminen Kesähotelli
Vuorilinnaan tai Spahotel Casinoon. Aikaa levätä ja
valmistautua gaalaan tai tutustua omatoimisesti Savonlinnaan. Siirtyminen Olavinlinnaan bussilla. Gaalaesityksen
jälkeen bussikuljetus hotellille.

Päivä 2. Aamiainen hotellilla ja vapaata aikaa. Huoneiden luovutuksen jälkeen lähtö kohti Johanna Oraksen
Taidekartanoa, minkä jälkeen Veijo Rönkkösen Patsaspuisto. Bussimatka kotiinpäin ja saapuminen Helsinkiin
myöhään illalla.
Hinta: 352 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)

TIESITHÄN?
Järjestämme ryhmällenne vaikka oman matkapaketin, näin pääsette omassa porukassa vaikuttamaan matkaohjelman sisältöön ja nauttimaan
matkasta vielä enemmän.
Pyydä tarjous!

Esitteen kuvat: Uudenmaan Seuramatkat Oy, AdobeStockPhotos,
Hotelli Niilanpää/Kiilopää, ÄhtäriZoo, Keskisen Kyläkauppa, Visit
Åland, Anttolanhovi, Seinäjoen Tangomarkkinat, Savonlinnan Oopperajuhlat, Hotelli Kasnäs, P. Sarivaara
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SAARISTON LUMOISSA - UTÖ
Utöstä löytyy ainutlaatuinen luonto- ja
kulttuuriympäristö, jossa ihminen ja luonto ovat
aina eläneet symbioosissa.
Merenkulku ja laivaväylä on erottamattomasti
sidottu Utönpaikallisten historiaan. Väylä saaren
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.

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: La 25.7.2020
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat •
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Opastettu kävelykierros Utön saaressa • 2 lounasta • Illallinen •
Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti saaristotietä ja Pärnäisten
satamaa. Lauttamatkalla Utöölle nautitaan kotiruokalounas. Lauttamatkan kesto noin 4,5 h. Utössä majoittuminen
hotelliin. Illallinen nautitaan hotellin ravintolassa.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla ja lähtö opastetulle Utön
kävelykierrokselle, jolla tutustutaan saaren tärkeimpiin
nähtävyyksiin. Kierroksen jälkeen siirrytään satamaan,
josta lähtee merimatka takaisin Pärnäisiin. Laivamatkan
aikana nautitaan kotiruokalounas. Satamaan saavuttuamme lähtee bussimatka kotipysäkkejä kohden.
Hinta: 264 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
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SAARISTON LUMOISSA
UTÖ tai KÖKAR
SAARISTOMERI

SAARISTON LUMOISSA - KÖKAR
Kökar on Ahvenanmaan saariston ulommaisin
saariryhmä, joka koostuu asutusta isommasta
saaresta, jota ympäröivät tuhannet pienemmät
saaret ja luodot. Tältä historiallisesti ainutlaatuiselta saaristoyhteisön pääsaarelta löytyy 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 25.7.2020
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat •
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Kaksi opastettua kiertoajelua Kökarin saarella ja sisäänpääsy Kökarin
museoon • Kaksi lounasta • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka saaristotietä pitkin Pärnäisten
sataman 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 majoittuminen hotelliin
ja loppuilta vapaata aikaa.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Opastettu retki saarella,
jolloin käynti mm. Kökarin museossa. Siirtyminen satamaan ja paluumatkalle Kökar – Galtby yhteysalukselle.
Galtbyn satamasta ajamme Saaristokeskus Korpoströmiin,
jossa vapaata aikaa sekä lounas. Sieltä jatkamme kohti
Nauvoa ja ajelemme Pärnäisten sataman kautta
kotipysäkkejä kohden.
Hinta: 278 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
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SAARISTON LUMOISSA
KEMIÖNSAARI & ÖRÖ
SAARISTOMERI

Kemiönsaari, Saaristomeren portti, meren
ympäröimä, historiallinen kulttuuriympäristö
koostuu noin 3 000 saaresta ja luodosta.
Pääsemme tutustumaan mm. Taalintehtaan
alueeseen, nähtävyyksiin ja Öröön, yhteen mielenkiintoisimmasta linnakesaarista.

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti saaristoa ja Kemiönsaarta
kulkee läpi upeiden maisemien. Vierailemme Taalintehtaan
ruukkimuseossa, lounastamme ja jatkamme opastetulla
kierroksella Kemiönsaarella. Kierroksen jälkeen majoitutaan Kasnäsin hotelliin. Loppuilta vapaata aikaa.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla ja lähtö opastetulle kierrokselle Örön linnakesaarelle. Tutustumme saaren
ainutkertaiseen historiaan ja luontoon. Lounas nautitaan
Kasnäsissä yövytään idyllisessä meriympäristössä, jossa nautitaan maisemista, kylpylän saaren ravintolassa. Satamaan saavuttuamme lähtee bussimatka kotipysäkkejä kohden.
palveluista ja ravintolan herkuista. Täällä varsinkin kalaruoat ovat kokeilemisen arvoisia, sillä
Hinta: 312€ /hlö
Kasnäs kasvattaa itse kirjolohta ja siikaa, joten
ne ovat taatusti tuoreita.
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkanvarrelta on mahdollista
Matkan kesto: 2 päivää
tulla kyytiin mukaan)
Lähtöpäivä: Ti 8.9.2020
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2
hlön huoneissa aamiaisineen • Opastettu kierros Örön
linnakesaarella merimatkoineen • 2 lounasta ja kahvit ja
leivonnainen• Opastettu kierros Kemiönsaarella käyntikohteineen • Matkanjohtajan palvelut
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LÄNSI-LAPIN RUSKAMATKA
KILPISJÄRVI - TROMSSA - ÄKÄSLOMPOLO

Läntinen Lappi lumoaa upeilla maisemillaan,
sillä sieltä löytyvät Suomen korkeimmat tunturit
ja koskemattomat erämaat.
Kilpisjärveltä löytyy kolmen valtakunnan risteyspaikka ja tämä rajapyykki onkin yksi kylän
tunnetuimmista nähtävyyksistä. Kilpisjärveltä
vierailemme Norjan puolella Tromssassa, Pohjolan Pariisiksikin kutsutussa kaupungissa, joka
on merenkulun ja kalastuksen keskus
Jäämeren rannalla.
Ylläksen maisemissa sijaitsevassa, seitsemän
tunturin ympäröimästä Äkäslompolon kylästä on
kehittynyt monipuolisesti matkailijoita palveleva
keskus. Tekemistä löytyy aina tunturipatikoinnista shoppailuun Jounin kaupalla...
Matkan kesto: 7 päivää
Lähtö: Su 6.9.2020
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 - 4 hlön
huoneissa/huoneistoissa • Aamiaiset • 6 ruokailua • Illallinen • Kokopäiväretki Tromssaan • Puolipäiväretki Äkäslompolon nähtävyyksille • Matkanjohtajan palvelut.

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta
sopivien taukojen tahdittamana. Illalla saapuminen
Äkäslompoloon ja majoittuminen. Myöhäinen päivällinen
hotellin ravintolassa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohti Kilpisjärveä. Iltapäivällä saapuminen Kilpisjärvelle ja majoittuminen. Halukkaille Pyhän Saanan valloitus!
Päivällinen majatalolla.
Päivä 3. Aamiainen majatalolla. Omatoimista ohjelmaa
tai lisähintainen retki Kolmen Valtakunnan Raja-pyykille
laivalla Kilpisjärven yli. Rajapyykille patikoidaan satamasta
mennen tullen noin 3 km matka ja aikaa on n. 2 tuntia.
Paluu Kilpisjärvelle Malla-laivalla tai eräoppaan kanssa
patikoiden Siiaskosken ja Kitsiputouksen kautta (n. 11km).
Päivällinen majatalolla.
Päivä 4. Aamiainen Majatalolla. Opastettu kokopäiväretki Tromssaan, jossa vieraillaan tärkeimmissä nähtävyyksissä ja museoissa. Päivällinen majatalolla.
Päivä 5. Aamiainen Majatalolla ja lähtö kohti Äkäslompoloa (kesto n.5h). Majoittuminen ja päivällinen hotellin
ravintolassa.
Päivä 6. Aamiainen hotellilla. Puolipäiväretki lähiluontoon. Lounas. Illallinen Ravintola Haltiakammissa.
Päivä 7. Aamiainen hotellilla ja lähtö paluumatkalle.
Matkalla pidetään omakustanteisia kahvi- ja ruokataukoja.
Kotipysäkeille saapuminen illalla.
Hinta: 879 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Lahti (myös matkan varrelta kyytiin)
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KUUSAMON
LUONTO & RUSKA
KUUSAMO & HOSSA

Lähde nauttimaan Kuusamon ruskasta, upeista
retkeilyreiteistä ja jylhistä maisemista
Vierailemme mm. Oulangan Kansallispuistossa,
patikoimme Pienen Karhunkierroksen ja
tutustumme Riisitunturin Kansallispuistoon.
Vierailemme Juuso-karhun kotipaikassa Kuusamon Suurpetokeskuksessa, tutustuen karhujen
ja ilvesten elämään ja tarinoihin. Teemme myös
retken Hossaan, vaikuttavaan Julman Ölkyn
kanjonimaisemiin.
Lähde kokemaan unohtumattomia hetkiä
Kuusamon syysluonnossa, koskien, vaarojen,
villieläinten maailmassa. Jos olemme onnekkaita, myös upea ruska-ajan värileikki saattaa levittäytyä ympärillemme.

Matkan kesto: 6 päivää
Lähtö: Ma 14.9.2020
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • Patikointiretki Pieni Karhunkierros
• Suurpetokeskuksen vierailu • Julman Ölkyn veneretki •
Matkanjohtajan palvelut.
Hinta: 698 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Lahti (myös matkan varrelta kyytiin)
Pidätämme oikeudet muutoksiin matkaohjelman osalta,
kunnes se on vahvistunut.
Matkan tarkempi sisältö ja ohjelma
julkaistaan helmikuun loppuun mennessä.
Seuraa ilmoitteluamme ja
nettisivujamme!
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SAARISELÄN RUSKAMATKA
SAARISELKÄ

Suomen Lapissa, Saariselällä matkailijoita
odottaa ainutlaatuinen luonto kansallispuistoineen, järvialueineen, jokineen ja tuntureineen.
Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: Lauantaina 19.9.2020
Matkaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus kahden
hengen huoneissa • Aamiaiset • Kylpyläosaston käyttö •
Opastetut retket: Rovaniemen Arktikum, Inarin Kirkonkylän
Saamelaismuseo Siida • Porotilavierailu keittolounaalla •
Bussiretki: Tankavaara-Kiilopää-Kaunispää & retkikahvit
• Yhteinen illallinen Laanilan kievarissa • Matkanjohtajan
palvelut.
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta
sopivien taukojen tahdittamana. Illalla saapuminen
Rovaniemelle ja majoittuminen.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen opastettu tutustuminen
Tiedekeskus Arktikumiin sekä omatoimisesti Joulupukin
pajakylään.

Ajo Saariselälle ja majoittuminen kylpylähotelliin.
Päivä 3. Aamiainen hotellilla. Bussiretki TankavaaraKiilopää-Kaunispää.
Päivä 4. Aamiainen hotellilla. Lisähintainen retki - Luontoretki UKK:n Kansallispuistoon
Päivä 5. Aamiainen hotellilla. Lisähintainen retki Prospektorin polun luontoretki
Päivä 6. Aamiainen hotellilla. Bussiretki Inariin:
Saamelaismuseo ja luontokeskus Siida sekä
Porotilavierailu.
Päivä 7. Aamiainen hotellilla. Lisähintainen retki - Iisakinpään polku luontoretki. Illalla yhteinen päivällinen
Saariselällä Laanilan Kievarissa.
Päivä 8. Aamiainen hotellilla ja lähtö paluumatkalle.
Matkalla pidetään omakustanteisia kahvi- ja ruokataukoja.
Kotipysäkeille saapuminen illalla.
Hinta: 739 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Lahti (myös matkan varrelta kyytiin)
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TALLINNA - PÄRNU - AINAZ
VIRO & LATVIA

PÄRNU & LATVIAN AINAZ

MiniSPA- Loma PÄRNUSSA

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

Kylpyläloma Pärnussa kylpyläloman merkeissä.
Majoitus viihtyisässä Viiking Spa kylpylähotellissa. Pärnussa tehdään opastettu kiertoajelu
ja toisena päivänä matkataan ostoksille Latvian
puolelle Ainaziin.

Matkan kesto: 2 päivää
Lähdöt: La 28.3., 26.9. ja 7.11.2020
To 4.6. ja 13.8.2020
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat • Majoituksen 2 hlön
huoneessa aamiaisella • Pärnun kiertoajelu • Ostosretki
Ainaziin • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: alk. 153 € /hlö

Matkan kesto: 3 päivää
Lähdöt: To 13.2. ja 7.5.2020
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat • Majoituksen 2 hlön
superior-huoneessa aamiaisella • Pärnun kiertoajelu •
Ostosretki Ainaziin • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: alk. 197 € /hlö

TALLINNAN PÄIVÄRISTEILYT
Viihtyisä laivamatka M/S Finlandialla rentoutuen, herkutellen ja laivan ohjelmatarjonnasta
nauttien.Tallinnassa oma bussi kiertää sovitut
ostoskohteet ja nähtävyydet.
Matkan kesto: Päivämatka
Lähdöt: To 30.1., 20.2., 19.3., 30.4., 21.5. (Helatorstai), 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 10.9.,

1.10., 22.10., 19.11. ja 10.12.2020.
La 18.4. (Käsityömessut), 22.8., 7.11., 28.11.2020
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: alk. 47 € /hlö
Bussilähdöt Viron suuntaan:
Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki
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ALBANIA - MAKEDONIA MONTENEGRO
KIERTOMATKA
Lähde asiantuntijamatkanjohtajamme Kristiina
Auron matkassa upealle Kaakkois-Euroopan
kiertomatkalle, jonka aikana ajelemme läpi
Adrianmeren helmien; Albanian ja Montenegron, sekä näemme Pohjois-Makedonian
kuvankauniit maisemat.
Elämyksellisten maisemien lisäksi matkalla
nautitaan herkullisesta paikallisesta keittöstä ja
tutustutaan oppaan johdolla valikoitujen kohteiden mielenkiintoisiin tarinoihin ja vaikuttavaan
kulttuurihistoriaan...
Matkan kesto: 7 päivää
Lähtö: Ti 21.4.2020
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Norwegianin suorat lennot Hki-TivatDubrovnik-Hki sisältäen matkatavarat • Tasokkaat hotellimajoitukset kahden hengen huoneissa aamiaisineen •
Ohjelman mukaiset kuljetukset, vierailukohteet, opastukset
ja ruokailut • Suomalaisen asiantuntijamatkanjohtajan
palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Lento Helsinki - Tivat. Ajamme bussilla Tivatista
Tiranaan.Majoittuminen Rogner Hotel Tiranaan. Kävelykierros Tiranassa. Yhteinen illallinen.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen matkataan Makedoniaan
kohti Ohridia, jossa vierailemme St. Naumin Luostarissa ja
majoitumme SU Hotelliin. Yhteinen illallinen
Päivä 3. Tutustuminen Ohridin kaupunkiin ja historiaan.
Vapaata aikaa ja yhteinen illallinen.
Päivä 4. Lähtö takaisin kohti Tiranaa. Matkalla Elbasanin vanha linnoitus ja lounas. Vapaa ilta Tiranassa.
Päivä 5. Tutustuminen Tiranaan kierros kaupungilla mm.
bunkkerimuseo ja Et’hem moskeija. Yhteinen illallinen.
Päivä 6. Lähtö Montenegroon. Plantazen viinitila ja
viinien maistelua. Matka jatkuu Budvaan ja majoitus Hotelli
Slavonska Plazaan. Illallinen paikallisessa kalaravintolassa.
Päivä 7. Aikaisen aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus
ja lähtö kohti lentokenttää. Lento Dubrovnik - Helsinki.
Bussi lähtee paluumatkalle kaikkien saatua matkalaukut.
Hinta: 1151 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko (mikäli saavut suoraan kentälle ale -15€)
Lentokenttälähtö: Helsinki-Vantaan lentokenttä
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VIRON PARATIISISAARET
SAARENMAA, HIIDENMAA & MUHU

Viron kauniilla rannikolla on yli tuhat saarta,
jotka omaavat viehättävää charmia ja pursuavat historiaa. Suosituimpia ovat Saarenmaa ja
Hiidenmaa, joilla elämä soljuu verkkaisesti ja
perinteisiä virolaisia arvoja noudatellen. Saarilla näkeekin oivallisesti, miten virolaiset elelivät
vanhaan aikaan.

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka satamaan ja siirtyminen M/S
Finlandialle ja Tallinnaan. Bussilla kohti Haapsalua,
Lauttamatka Virtsu – Kuivastu, Lounas Vanatoan Turistimaatilalla. Opastettu kierros Muhussa ja majoittuminen
hotelliin ja yhteinen illallinen
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Opastettu kokopäiväretki
Kuressaaren ja Saarenmaan nähtävyyksiin mm. Anglan
tuulimyllykylässä ja Kaalin kraaterilla. Keittolounas. IllalViron suurinta saarta Saarenmaata pidetään linen Ravintola Saaremaa Veskissä.
hyvänä lomakohteena, jossa on omaperäinen Päivä 3. Aamiainen hotellilla. Lähtö kohti Hiidenmaata.
Välillä lauttamatka Triigi - Sôru ja tutustuminen paikallisopluonto ja monenlaista nähtävää.
paan johdolla Hiidenmaan nähtävyyksiin. Keittolounas.
Ainutlaatuisuuttaan Saarenmaa on säilyttänyt Majoittuminen Majatalo Viinaköökkiin ja mahdollisuus
paljonkin juuri sijaintinsa ja eristyneisyytensä ta- saunoa ennen illallista.
kia. Vanhoissa kylissä näkee vielä ruokokattoi- Päivä 4. Aamiainen hotellilla. Kiertoajelu Hiidenmaalla ja
sia rakennuksia ja kiviaitoja, säilyneet ovat myös lauttamatka Heltermaa – Rohuküla. Lounas, minkä jälkeen
kauniit kansan-puvut ja mielenkiintoinen murre. siirtyminen Tallinnaan, jossa hieman ostosaikaa.
Siirtyminen satamaan ja laivalle. Helsingin satamasta
bussi kotipysäkeille.
Matkan kesto: 4 päivää
Lähtö: Ti 28.7.2020
Hinta: 567€ /hlö
Hintaan sisältyy: Bussikuljetukset • Laivamatkat •
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • 4 lounasta ja 3 Myllykukko • Helsinki
illallista • Ohjelman mukaiset kuljetukset, käyntikohteet ja
opastukset • Matkanjohtajan palvelut
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“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.

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtö: Pe 21.8.2020

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.”(lainaus Rantapallo)

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka satamaan M/S Finlandialle ja
merimatkalle Tallinnaan. Tallinnasta matka jatkuu kohti
Tarttoa oppaan johdolla.Opastettu kiertoajelu/kävelykierros
Tartossa ja majoittuminen Dorpat Hotelliin***. Vapaata
aikaa Tarttossa. Illallinen Ruutikellarissa.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Opastettu puolipäiväretki
Peipsin rannikkoalueelle, vanhauskoisten sipulikyliin ja
Alatskiven linnaan. Retken aikana nautimme lounaan. Ilta
vapaata.
Päivä 3. Aamiainen hotellilla.Vierailu Viron kansallismuseossa ja lounas. Lähtö Tallinnan satamaan ja merimatkalle Finlandialla kohti Helsinkiä. Helsingin satamasta
bussi jatkaa kotipysäkeille.

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.

rpat

Hotelli Do

Hintaan sisältyy: Bussikuljetukset • Laivamatkat •
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • 2 Lounasta •
Illallinen • Ohjelman mukaiset käyntikohteet ja opastukset •
Matkanjohtajan palvelut

Hinta: 399 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki

Alatskiven

linna

VIRON KUULUISA
SIPULITIE
TARTTO

Sipulitie
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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 asiantuntijamatkanjohtaja Kirsi Ahvenniemi.
Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: La 5.9.2020
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Finnairin suorat lennot Hki-Rooma-Hki
sis. matkatavarat • 3-4* Hotellimajoitukset 2hlön huoneissa
aamiaisineen • Ohjelman mukaiset vierailukohteet, opastukset ja ruokailut • Suomalaisen asiantuntijamatkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka lentokentälle ja Finnairin lento
AY1761 Helsinki-Rooma. Roomaan saavuttuamme noin
5-6 tunnin bussimatka Sorrentoon. Matkalla lounas. Majoittuminen hotelliin ja ilta vapaata.
Päivä 2. Aamiainen hotellissa ja tutustuminen Sorrentoon kävellen asiantuntijaoppaamme johdolla. Iltapäivä
vapaa. Illallinen hotellissa.
Päivä 3. Aamiainen hotellissa. Pompeiji-Vesuvius -kokopäiväretki. Lounas. Sorrentossa vapaailta.
Päivä 4. Aamiainen hotellissa. Kokopäiväretki Amalfin
rannikolle. Illallinen hotellissa.
Päivä 5. Aamiainen hotellissa. Kokopäiväretki Caprin
saarelle. Lounas ruokajuomineen Caprilla. Ilta vapaata.
Päivä 6. Aamiainen hotellissa. Puolipäiväretki viinitilalle,
jossa maistajaiset sekä lounas.
Päivä 7. Aamiainen hotellissa. Lähtö kohti Roomaa.
Majoittumisen jälkeen illallinen ruokajuomineen hotellin
lähistöllä.
Päivä 8. Aamiainen hotellissa. Kaupunkikävelykierros
Roomassa. Bussilla lentokentälle. Finnairin lento AY 1764
Rooma – Helsinki. Bussi lentokentältä kotipysäkeille.
Hinta: 1889 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko
Lentokenttälähtö: Helsinki-Vantaan lentokenttä
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Kestävämmän matkailun puolesta...
Ihmiskunnan hyvinvointi on riippuvainen luonnon, kasvien
ja eläinten hyvinvoinnista. Meille luonnosta huolehtiminen
on tapa toimia. Omilla toimillamme voimme kaikki vaikuttaa ilmastonmuutokseen, luonnon ja eläinlajien monimuotoisuuteen sekä jälkeemme tulevien ihmis- sekä eläinsukupolvien elämänlaatuun.
Metsien ja luonnon suojeluun on helppo osallistua. Sinäkin
voit esimerkiksi:
- Ostaa Luonnonperintösäätiön avulla suojeltavia metsiä.
- Valita ilmaston kannalta edullisempia tapoja matkustaa
kuten juna ja linja-auto.
- Suosia lähimatkailua sekä pieniä ja paikallisia palveluntuottajia
- Istuttaa puita. Yksi iso puu voit tuottaa riittävästi happea
2-4 ihmisen tarpeeseen.
- Osallistua esim. Suomen Luonnonsuojeluliiton ja WWF:n
toiminnan tukemiseen.
- Kierrättää vaatteet, roskat, huonekalut ja kaikki muut
kierrätyskelpoiset asiat.
- Suosia kasvis- ja lähiruokaa, säästää energiaa, vettä ja
sähköä
- Välttää turhia hankintoja ja kertakäyttöisiä tavaroita
- Laskea oma hiilijalanjälkesi Suomen ympäristökeskuksen Ilmastodieetti.fi -laskurilla

Miten Uudenmaan Seuramatkat toimii kestävämmän
matkailun edistämiseksi?
- Tuotamme bussilla toteutettavia lähimatkoja
- Tuotamme mm. bussilla toteutettavia kotimaanmatkoja
- Bussimatkamme ajetaan 100% jätteistä ja tähteistä valmistetulla uusiutuvalla polttoaineella
- Suosimme paikallisia palveluita ja toimijoita
- Suosimme lähiruokaravintoloita
- Suosimme majoitusvaihtoehtoja ja yhteistyökumppaneita, jotka ovat mukana kestävän matkailun edistämisessä
- Suosimme vastuullisia laivayhtiöitä, lentoyhtiöitä ja suoria
lentoja
- Tuemme luonnonsuojelutyötä
- Olemme ostaneet ikimetsää Luonnonperintösäätiön
kautta
- Olemme adoptoineet oman mehiläispesän
Järjestämme ryhmille mahdollisuuden osallistua erilaisiin
luonnon hyväksi tehtäviin vapaaehtoistöihin tai tuotamme
räätälöidyn ohjelman ja koko päivän paketin kuljetuksineen ja ruokailuineen. Esimerkiksi:
- Haitallisten vieraslajien kitkeminen
- Puiden istutus
- Roskien keräilykierros
- Luonnonsuojelukoulutus
- Opastettu tutustuminen mehiläispesän toimintaan
Monenlaiset aiheeseen liittyvät ohjelmat, retket ja pidemmät matkat kauttamme.
Ota yhteyttä tai tule käymään, niin katsotaan juuri teille
sopiva vaihtoehto!

TERVETULOA

OSTOKSILLE MATKAKAUPPAAMME
www.uudenmaanseuramatkat.fi
TÄYDEN PALVELUN MATKATOIMISTOSI HYVINKÄÄN KESKUSTASSA

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

