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Yli 50 vuotta matkoja, retkiä, risteilyjä, lentoja ja elämyksiä sekä kotimaassa että ulkomailla!

TÄYDEN PALVELUN
MATKANJÄRJESTÄJÄ
PALVELUKSESSANNE
SUOMALAISTA OSAAMISTA JA PALVELUA

MATKATYYPIT JA PALVELUT:

Uudenmaan Seuramatkat Oy on monipuolisia
matkoja tuottava kotimainen matkanjärjestäjä ja
perheyritys yli 50 vuoden kokemuksella.

KOTIMAAN MATKAT
Kotimaan upeimmat saaristokohteet, elämykset,
päiväretket, teatterit, konsertit ja teemamatkat

Järjestämme erilaisia ryhmämatkoja niin kotimaahan kuin ulkomaille - bussilla, junalla,
laivalla tai lentäen.
Löytyisikö valikoimastamme juuri Teille sopiva
matka? Vai räätälöisimmekö ryhmällenne
omanlaisenne matkan? Matka-asiantuntijamme
ovat valmiina hoitamaan ohjelmasuunnittelun
sekä käytännön järjestelyt puolestanne oli sitten kyseessä lomamatka, kulttuurikohde, luontoretki, historia-, leirikoulu-, urheilu-, harraste-,
musiikki-, teatteri-, tyky- tai kokousmatka. Kysy
ryhmäetuja!

MATKUSTA HIILIVIISAAMMIN

KULTTUURIHISTORIALLISET MATKAT
Taiteilijakodit, sotahistoria, kirkkokierros jne.
LUONTOMATKAT
Kaikki Luontoon - kaikille sopivia luontomatkoja
kotimaan upeimpiin kansallispuistoihin ja
luontokohteisiin.
ULKOMAAN MATKAT
Hienoja kohteita ja opastettuja kiertomatkoja
ERIKOISMATKAT
Teemamatkat, Kiertomatkat, Lukijamatkat
LENNOT, HOTELLIT, RISTEILYT, BUSSIT
Meiltä varaat kaikki matkailun palvelut ja paketit

Pyrimme toiminnassamme ottamaan huomioon
kestävän matkailun periaatteet ja pienentämään
matkailun tuottamaa hiilijalanjälkeä.

RYHMILLE JA YRITYKSILLE...
Urheiluseurat, joukkueet, järjestöt, yritykset ja
muut ryhmät; Tuotamme Teille koko paketin
kuljetuksineen, ruokailuineen ja aktiviteetteineen,
kaikki kätevästi samalla laskulla...

Bussimme kulkevat puhtaammin 100% jätteistä
ja tähteistä valmistetulla polttoaineella. Pyrimme
vähentämään lentämistä ja suosimme suoria
lentoja kohteisiin.

Varaukset ja tiedustelut: Puh 019 427 4700
Puhelinpalvelu: ma-pe klo 10.00 -12.00
Sähköposti: toimisto@uudenmaanseuramatkat.fi

Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme
sitoutumista ympäristöystävällisempään ja vastuullisempaan matkailuun. Monilta hotellikumppaneiltamme löytyy mm. GreenKey -sertifikaatti.
Tutustu kestävän matkailun sivuumme ja
hiiliviisaaseen matkailuun.

UUTTA!
Nyt kannattaa tutustua luontomatkapaketteihin,
jotka kuljettavat sinut opastetusti ja turvallisesti
luonnon syleilyyn, mitä hienoimpiin kansallispuistoihin ja luontokohteisiin.

ET TARVITSE OMAA AUTOA!
Hyppää kyytiin kotimaan parhaisiin kohteisiin!
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Tutustu tarjontaamme ja seuraa somessa:
Verkkosivut: www.uudenmaanseuramatkat.fi
Facebook:USMatkat
Instagram: usmatkat
Youtube: Kotimaan Matkat - Uudenmaan Seuramatkat

TERVETULOA MUKAAN MATKALLE!

SEITSEMISEN &
HELVETINJÄRVEN
KANSALLISPUISTOT

Helvetinkol

u

Helvetinjärvi

Kaksi päivää - kaksi kansallispuistoa Pirkanmaan soisissa, rotkoisissa ja vanhoissa metsissä Seitsemisen ja Helvetinjärven maisemissa. Kansallispuistojen polut kuljettaa ulkoilijan
400v. vanhojen kilpikaarna mäntyjen luokse
sekä ihailemaan vanhoja luonnontilaisia salometsiä. Vanhat metsät kätkevät sisälleen mm.
uhanalaisia kääpälajeja, kolopesijöitä sekä
hyönteisiä.
150-200 miljoona vuotta sitten syntyneet rotkolaaksot kohoavat korkeimmillaan 180-210m korkeuteen merenpinnan yläpuolelle. Kallioluonto
on runsasta ja monipuolista, jokaisessa osassa
esiintyy oma tyypillinen lajistonsa. Erilaisia lintuja ja eläimiä voi myös nähdä kansallispuistojen
maisemissa, yleisimpiä näistä ovat mm. pohjantikka, pikkusieppo, iiro, kurki ja laulujoutsen.

Seitsemi

nen

Retkien vaativuustasot: keskivaikea ja
haastava
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • 3 ruokailua • Tutustumisen
Koveron perinnetilaan • Opastetut luontoretket ohjelman
mukaisesti • Matkanjohtajan palvelut.
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka Seitsemisen Luontokeskukselle,
jossa lounas. Tutustuminen Koveroon ja opastettu 11,5km
mittainen patikointiretki Seitsemisen kansallispuistoon.
Retken jälkeen siirtyminen majoitukseen, päivällinen ja
mahdollisuus saunoa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohti Helvetinjärven kansallispuistoa, jossa patikoimme n. 9km mittaisen reitin. Retken jälkeen päivällinen ja kotimatka.
Hinta: 321 € /hlö

Matkan kesto: 2 päivää
Lähdöt: To 3.6., Ke 7.7., Ke 4.8., La 28.8.2021

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan
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TEIJON & SAARISTOMEREN
KANSALLISPUISTOT

Mathildeda

hl

la
Kirjakka

Kaksi päivää - kaksi kansallispuistoa VarsinaisSuomessa. Tutustu suomalaiseen ruukki- ja
saaristomaisemaan mielenkiintoisissa Teijon ja
Saaristomeren Kansallispuistoissa.
Pääsemme kokemaan opastetut luontoretket
ruukkikylien läheisyydessä sekä jääkauden
muokkaamassa karussa luonnossa. Majoitumme idyllisessä Kirjakkalan Ruukkikylässä ja
tutustumme Örön linnakesaaren harvinaiseen
luontoon.
Kansallispuistohyppelyt tarjoavat monipuolisen
luontokokemuksen, harvinaisia luontotyyppejä
ja jääkauden aikaisia muinaisrantoja.
Matkan kesto: 2 päivää
Lähdöt: To 27.5., La 21.8. ja To 9.9.2021
Retkien vaativuustasot: helpohkoja
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • 2 x lounas • Illallinen • Sauna4

Örön Lin

nakesaa

ri

vuoro • Örön lauttamatkat • Opastetut luontoretket ohjelman mukaisesti • Matkanjohtajan palvelut.
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka Teijon kansallispuistoon, josta lähtö
opastetulle Jeturkaistin muinaispolun kierrokselle (4,6km).
Lounas, jonka jälkeen toinen opastettu luontoretki Matildanjärven ympäri (5,5 km). Tutustuminen Mathildedalin
ruukkikylään, jonka jälkeen majoitutaan, nautitaan päivällinen ja saunotaan rantasaunalla.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen matkaamme Kasnäsiin,
josta teemme merimatkan Örön saarelle. Lounastamme
ja teemme retken saarella (5 km). Retken jälkeen aikaa
tutustua linnakesaaren historiaan. Merimatka Kasnäsiin
josta bussimatka kohti kotia.
Hinta: alk. 375 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan
On tutkittua tietoa, että luonnossa liikkuminen
on henkisesti elvyttävää, auttaa palautumaan
stressistä ja edistää sekä fyysistä että sosiaalista hyvinvointia.

LIESJÄRVEN & TORRONSUON
KANSALLISPUISTOT

Pitkospuita

o

ont
Puhdas lu

Kaksi päivää – kaksi kansallispuistoa KantaHämeessä. Tutustu suomalaiseen kulttuuri- ja
perinnemaisemaan idyllisissä Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistoissa.
Kulje pitkospuita pitkin soisissa erämaamaisemissa sekä ihaile kalliojyrkänteitä ja kyynärharjua. Perinnemaisemat kuljettavat sinut kurkistamaan 1900-luvun elämänmenoa sekä tarjoavat
mahdollisuuden tutustua harvinaisiin mineraaleihin.
Opastetut kansallispuistohyppelyt tarjoavat
monipuolisen luontokokemuksen unohtamatta
rikasta linnustoa ja hyönteislajistoa. Luonto
elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä sekä
edistää fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Matkan kesto: 2 päivää
Lähdöt: La 5.6., Ti 6.7., Ti 10.8., To 26.8. ja
La18.9.

Torronsu

o

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Päivällinen • Tutustumisen Korteniemen perinnetilaan • Opastetut luontoretket ohjelman
mukaisesti • Matkanjohtajan palvelut.
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka Liesjärven kansallispuistolle,
jossa tutustuminen Korteniemen metsänvartijan tilaan.
Opastettu 11 km mittainen patikointiretki Liesjärvellä.
Omat retkieväät nautitaan matkan varrella. Retken jälkeen
siirtyminen majoitukseen ja päivällinen.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Torronsuon
kansallispuistoon, jossa patikoimme n. 10 km mittaisen
reitin. Omat retkieväät nautitaan matkan varrella. Retken
jälkeen lähtö kotimatkalle.
Hinta: alk. 267 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan

Retkien vaativuustasot: helpohkoja, mutta
pitkähköjä
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PÄIJÄNTEEN & REPOVEDEN
KANSALLISPUISTOT

Repovesi

Heinola

Kaksi päivää – kaksi kansallispuistoa järvisuomen maisemissa Päijänteen ja Repoveden
kansallispuistoissa. Kansallispuistojen jääkauden muodostamat maisemat kuljettavat sinut
ihailemaan Suomen suurimpia ja komeimpia
harjusaaria sekä Suomen suurinta rapakiviesiintymää jylhine kallioineen.
Kansallispuistohyppely sopii henkilöille, jotka
ovat jo jonkin verran retkeilleet luonnossa omatoimisesti tai opastetuilla retkillä ja joka omaa
hyvän peruskunnon.
Opastetuilla retkillä liikumme luonnossa rauhallista tahtia ja pidämme retkillä useita taukoja
nauttien kauniista suomalaisesta luonnosta.
.
Matkan kesto: 2 päivää
Lähdöt: To 10.6., To 15.7., To 12.8., La 4.9. ja
To 23.9.
Retkien vaativuustasot: keskivaikea
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Kumpeli

Spa

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Keittolounas • Illallinen • Opastetut luontoretket ohjelman mukaisesti • Kylpyläosaston
käytön • Venekuljetukset • Matkanjohtajan palvelut.
Matkaohjelma
Päivä 1. Ensimmäinen kohde on Padasjoen venesatama, jossa tarjoillaan kevyt lounas. Venekuljetus Kelventeen saarelle, jossa opastettu 8 km mittainen patikointiretki
Omat eväät nautitaan tulipaikalla. Mahdollisuus
uintiin järvessä. Retken jälkeen venekuljetus Padasjoelle ja siirtyminen hotellille, päivällinen ja mahdollisuus
kylpylän käyttöön.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohti Repoveden kansallispuistoa, jossa 10 km patikka. Omat
eväät syödään nuotiopaikalla. Retken jälkeen kotimatkalle.
Hinta: alk. 359 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan

KOLI &
VAAROJEN VALLOITUS
KANSALLISPUISTOT

Melontaa

Lähde tutustumaan Suomen tunnetuimpaan
kansallismaisemaan.
Koe avara ja upea maisema jylhien vaarojen
laelta. Etsi mielen ja sielun rauhaa ikiaikaisista
metsistä ja näkymistä yli Pielisen. Vaella luonnossa liikkujien ja taiteilijoiden rakastamassa
Pohjois-Karjalan upeassa Kolin kansallispuistossa.
Teemme opastetun päiväretken valloittamaan
Kolin huiput ja Mäkrävaaran sekä melomalla
Pielisen Hiekkasaareen nauttimaan retkieväitä
nuotion ääressä. Ihastu Kolin maisemiin järveltä
katsoen.
Luontokeskus-Ukko perehdyttää Kolin vaarojen muodostumisen historiaan ja nykypäivään.
Kolmen retkipäivän aikana pääset tutustumaan
luontoon, vaaroihin ja vesistöihin.
Matkan kesto: 4 päivää
Lähdöt: Ma 2.8. ja 4.10.2021
Retkien vaativuustaso: keskivaikea

itus

o
Vaarojen vall

Metsäjoo

gaa

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • Illallinen • Retkieväät x 2 •
Kylpylälippu Koli RelaxSpa x 1 • Opastetut retket/aktiviteetit ohjelman mukaisesti • Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka Kolille alkaa aamulla ja kohteeseen
saavutaan iltapäivällä. Majoittumisen jälkeen vapaata
aikaa tututustua alueeseen
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen n. 5h ja 7km mittainen
Vaarojen valloitus -patikointi. Retken jälkeen mahdollisuus
rentoutua kylpylässä.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen n. 5h ja 7km mittainen
Vaarojen valloitus -patikointi. Retken jälkeen mahdollisuus
rentoutua kylpylässä.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen n. 5h ja 7km mittainen
Vaarojen valloitus -patikointi. Retken jälkeen mahdollisuus
rentoutua kylpylässä.
Hinta: alk. 627 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan
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SAARISTON LUMOISSA
KÖKAR
SAARISTOMERI

uutta

Paikallis

Museoit

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
Lähtöpäivät: La 29.5., La 10.7. (*To 18.8. 3pv)
ja La 28.8.2021
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Lautta- ja
laivamatkat • Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen •
Kaksi opastettua kiertoajelua ja sisäänpääsy Kökarin museoon • Lounas x 2 • Illallinen • Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka saaristotietä pitkin Pärnäisten
8

a

Merihotelli

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,
ja käynti mm. Kökarin museossa, jonka jälkeen paluumatka yhteysaluksella Galtbyyn. Satamasta ajelemme
Nauvoon, jossa lounastamme. Lounaan jälkeen meille jää
vapaata aikaa nauttia kaupoista sekä sen nähtävyyksistä.
Iltapäivällä ajelemme Pärnäisten sataman kautta kotipysäkkejä kohden.
Hinta: alk. 320 € /hlö

KÖKAR & KÄLLSKÄR, 3pv
To 18.8.2021
Kökar & Källskärin paratiisisaari
Matkan kesto: 3 päivää
Hinta 460 €/hlö
Lisähintainen retki Källskäriin 40€
Katso lisätiedot verkkosivultamme

SAARISTON LUMOISSA
UTÖ
SAARISTOMERI

Nautiskelu

a

Historiaa

Utöstä löytyy ainutlaatuinen luonto- ja
kulttuuriympäristö, jossa ihminen ja luonto ovat
aina eläneet symbioosissa.
Merenkulku ja laivaväylä on erottamattomasti
sidottu paikallisten 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. Merimatka saarelle
sekä meren ympäröimän saariston karu luonto
on myös aivan omanlaisensa kokemus.
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: La 29.5., 10.7. ja 28.8.2021

Saaristo

miljöö

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat •
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Opastettu kävelykierros Utön saaressa • 2 lounasta • Illallinen •
Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti saariston rengastietä ja
Pärnäisten satamaa. Lauttamatkalla Utölle 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: 295 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan
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SAARISTON LUMOISSA
KEMIÖNSAARI & ROSALA
SAARISTOMERI

Viikinkiky

lä

Kasnäs

Kemiönsaari, Saaristomeren portti, meren ympäröimä, historiallinen kulttuuriympäristö koostuu noin 3 000 saaresta ja luodosta. Pääsemme
tutustumaan mm. Taalintehtaan alueeseen,
Kemiönsaaren nähtävyyksiin, kuten Söderlångvikiin ja Sagalundin kotiseutumuseoon sekä
Rosalan Viikinkikeskukseen, jossa esitellään
saariston ja Suomen rauta-aikaista historiaa.
Yövymme Kasnäsissä idyllisessä meriympäristössä, jossa nautimme maisemista,
kylpylän palveluista ja ravintolan herkuista.
Täällä varsinkin kalaruoat ovat kokeilemisen
arvoisia. Kasnäsissa kasvatetaan kirjolohta ja
siikaa, joten ne ovat taatusti tuoreita.

Taalinte

hdas

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti saaristoa ja Kemiönsaarta
kulkee läpi upeiden maisemien. Vierailemme Söderlångvikin kartanolla, jossa nautimme lounaan. Teemme opastetun kierroksen Kemiönsaaren nähtävyyksillä. Kierroksen
jälkeen majoitutaan Kasnäsin hotelliin. Loppuilta vapaata
aikaa.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla ja lähtö opastetulle tutustumiselle Hiittisten ja Rosalan saarille, jonne matkaamme
meriteitse lautalla Tutustumme mm. Hiittisten kirkkoon
sekä Rosalan Viikinkikeskukseen. Nautimme maittavan
keittolounaan Viikinkikeskuksella. Tutustumisen jälkeen
palaamme Kasnäsiin ja siirrymme Taalintehtaalle, jossa
tutustumme ruukkikylään ja museoon opastetusti ennen
kotimatkalle lähtöä.
Hinta: 313€ /hlö

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Ke 9.6. ja Ti 10.8.2021
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2
hlön huoneissa aamiaisineen • Opastettu kierros Rosalan saarella Viikinkikeskuksessa • 2 lounasta • Opastettu
kierros Kemiönsaarella käyntikohteineen • Matkanjohtajan
palvelut
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Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)

SAARISTON LUMOISSA
BENGTSKÄRIN MAJAKKAYÖ
SAARISTOMERI

Historiaa

Meri-idylliä

Bengtskär on yksi Suomen tunneituimmista
majakkasaarista, sillä siellä sijaitsee Pohjoismaiden korkein majakka. Tämä karu kalliosaari
houkuttelee kesäisin tuhansia kiinnostuneita
matkailijoita päiväretkille, dramaattisen historiansa sekä karun luontonsa takia.
Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus
kokea unohtumaton elämys yöpymällä tällä majakkasaarella sekä kokea saari sen hiljennyttyä
muilta matkailijoilta.
Bengtskärissä meistä huolehtii majakan ihana
isäntäpariskunta henkilökuntansa kanssa ja
saamme nauttia perinteisen saaristolaiskeittiön
antimista.
Paluumatkalla tutustumme vielä opastetusti Kemiönsaaren yhteen suosituimmista
nähtävyyksistä, Tallintehtaan ruukkikylään.
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Ke 9.6. ja Ti 10.8.2021

Kappeli

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 4 hlön
huoneissa aamiaisineen • Tilausvenekuljetukset KasnäsBengtskär-Kasnäs • Lounas ja iltapäiväkahvit • Saaristolaispöytäillallinen • Iltasauna • Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Saavuttuamme Kasnäsiin siirrymme satamassa
meitä odottavaan tilausveneeseen, joka kuljettaa meidät
Bengtskärin majakalle Hiittisten saariston läpi. Saavuttuamme Bengtskärin majakkasaarelle, opas kertoo meille
saaren historiasta lyhyesti ennen majoittumista. Nautimme
maittavat iltapäiväkahvit Majakkarakennuksen kahvilassa.
Päiväturistien poistuttua saamme nauttia saariston antimista saaristolaispöytä-illallisen merkeissä. Halukkailla
on mahdollisuus saunoa.
Päivä 2. Aamiainen sekä lounas majakalla. Lounaan
jälkeen lähdemme tilausveneellä takaisin kohti Kasnäsiä.
Satamaan saavuttuamme lähtee bussimatka Taalintehtaan
opastetun kierroksen kautta kotipysäkkejä kohden.
Hinta: 474€ /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
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SAARISTON LUMOISSA
ULKOSAARISTO & SEILI
SAARISTOMERI

Aspö

Nauvo

Tällä matkalla tutustutaan useaan eri saarikohteeseen Turun saaristossa: Seili, Aspö, Björkö ja
Nötö
Seilin saari on tunnettu historiastaan sairaalasaarena ja sen kiehtova tarina on muovannut
Seilistä uniikin matkakohteen, joka on kesäisin
matkailijoiden suosima päiväretkikohde.
Ulkosaaristokierroksen risteilyllä tutustumme
mitä kauneimpaan saaristoon sekä kuulemme
saarien mielenkiintoisesta historiasta oppaan
johdolla. Meillä on mahdollisuus päästä uimaan
poikkeuksellisen suureen sisäjärveen, joka
on Björkön saaren erikoisuus. Björkön saaren
lisäksi tutustumme Nötön ja Aspön ainutlaatuisiin saariin sekä Saaristomeren kansallispuiston
luontoon.
Nauvossa saamme nauttia yhden Saaristomeren vilkkaimman sataman tunnelmasta. Nauvoa
onkin leikkimielisesti kutsuttu jopa Suomen St
Tropeziksi.
12

Nötö

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Ti 20.7. ja To 19.8.
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Opastettu kierros Seilin saarella
• Lounas x 2 • Ulkosaaristokierros-risteily Aspö-BjörköNötö • Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Saavuttuamme Nauvoon siirrymme lautalla
Seilin saarelle, jossa opastettu kierros ja vapaata aikaa.
Paluu lautalla Nauvoon ja majoittuminen keskustahotelliin.
Loppuilta vapaata aikaa Nauvossa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö ulkosaaristokierrokselle, jossa tutustumme Aspöön, Björköön ja Nötöön
opastetusti. Keittolounas nautitaan Aspössä. Palattuamme
Nauvon satamaan, lähdemme ajelemaan kotipysäkkejä
kohden.
Hinta: alk. 441€ /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Espoo (Myös matkanvarrelta on
mahdollista tulla kyytiin mukaan)

SAARISTON LUMOISSA
SUURI SAARISTOKIERROS
& PIENI SAARISTOKIERROS

Mossala

ari
Seilin sa

PARAINEN - NAUVO - KORPPOO - HOUTSKARI - INIÖ -KUSTAVI - TAIVASSALO RYMÄTTYLÄ - SEILI
Saariston Rengastiellä voi Turun saaristoon
tutustua ainutlaatuisella tavalla. Matka taittuu
saarelta toiselle välillä siltoja pitkin ja välillä meriteitse lauttojen, lossien ja yhteysalusten kyydillä
nauttien saaristomaisemista sekä tutustuen eri
saaristopitäjiin ja niiden nähtävyyksiin.
Matkan aikana koemme huimat 12 lautta- tai
laivamatkaa.
Matkalla mukanamme kulkee saaristo-opas,
jonka opastuksella kuulemme tarinaa ja historiaa alueista sekä tutustumme tärkeimpiin
nähtävyyksiin. Matkapakettiin sisältyy täysihoitoruokailut, joten sinun ei tarvitse muuta
kuin lähteä matkalle mukaan, me huolehdimme
muusta.
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivät: Ke 4.8.2021

Houtska

ri

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laiva/lauttamatkat • Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen •
Paikallisoppaan palvelut • 3 lounasta • 2 illallista • 1
iltapäiväkahvit • Iltasaunan • Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka etenee Saariston rengastietä Korppooseen, jossa tarjoillaan lounas. Etenemme Houtskariin
ja majoitumme Mossalaan lomakeskuksen mökeissä.
Päivällinen lomakeskuksen ravintolassa, jonka jälkeen
mahdollisuus saunoa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen jatkamme kohti Iniön saarta,
jossa myös lounastamme. Seuraava lautta ajaa Kustaviin
ja jatkamme Taivassaloon, Rymättylään ja Seilin saarelle.
Seilillä majoitutaan ja tehdään opastettu kävelykierros ennen päivällistä päärakennuksen ravintolassa. Saunomista.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Nauvoon, jossa
vapaata-aikaa ja lounas. Ajelemme Paraisten kierroksen
kautta kohti kotia.
Hinta: 537 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
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SAARISTON LUMOISSA
HERRANKUKKARO
RYMÄTTYLÄ

Kalastajaky

lä

ä

lpyl
y
k
o
k
k
i
l
s
Kai

Mummo

n mökki

Turun saaristossa, Rymättylässä sijaitsevassa
vanhan kalastajatilan ympärille rakennetussa
omaleimaisessa Herrankukkarossa vietät
ikimuistoisen loman erilaisten merellisten aktiviteettien, herkullisen ruoan sekä saunomisen
parissa. Herrankukkarosta löytyy nimittäin
maailman suurin maasavusauna!

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Ke 25.8.2021

Miltä kuulostaisi höyhenen pehmeät unet meren
rannalla Mummolan malliin? Herrankukkaron
vanhan kalastajatilan erikokoisissa perinnerakennuksissa sekä hotellilaiva Arkkipelaguksessa on majoituspaikkoja kaikkiaan yli sadalle
nukkujalle. Mummon, Mamman ja Vaarinmökki
tarjoavat mukavia, tunnelmallisia hetkiä ja hyviä
merellisiä unia. Laineiden liplatus ja rauhaisa
kalastajatilan miljöö rauhoittavat hyvään ja syvään uneen.

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka saaristoon ja Herrankukkaroon,
jossa isännän kierros ja tervetulomalja. Lounas ja majoittuminen. Rysäveneretki ja yhteissoutelua, jonka jälkeen
nautitaan kaislikkokylpylästä. Ilta huipentuu 20 ruokalajin
saaristolaismenuuseen.
Päivä 2. Saaristolaisaamiainen ja lähtö patikkaretkelle,
jossa kuullaan pirtuajan tarinoita. Retken jälkeen lähtee
bussi kohti Naantalia, jossa pysähdytään omatoimisella
lounaalla ja ostoksilla. Sitten kotipysäkkejä kohden.

Lähde kokeilemaan hieman erilaista elämystä
upeaan saaristoon.

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan
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Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus
mökeissä tai hotellilaivassa aamiaisineen • Rysäveneretki
• Lounas • Illallinen • Patikkaretki pirtukuninkaan kätköille •
Savusauna ja kaislikkokylpylä • Matkanjohtajan palvelut

Hinta: 399 € /hlö

ECKERÖ LINEN RISTEILYT
HANKO TAI TALLINNA

Nähtävyyk

siä

a

lu
Herkutte

UUTUUS! KESÄRISTEILY
HANKOON
Kesäristeily Tallinnan kautta Hankoon suomalaisella Eckerö Linen M/S Finlandialla rentoutuen, herkutellen ja laivan ohjelmatarjonnasta
nauttien. Risteilyllä ehdit shoppailla juhannusjuomat EckeröMarketissa ja nauttia mukavasta
merimatkasta live-musiikin tahdittamana.
Emme nouse maihin Tallinnassa, joten risteily on karanteenivapaa, mutta jatkamme
matkaamme Tallinnasta Hankoon, jossa nousemme maihin muutamaksi tunniksi.

Shoppail

ua

Matkan kesto: 1 päivä
Lähdöt: La 19.6.2021
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat • Shuttle bussikuljetukset
Hangossa • Edustajamme palvelut
Lisähintaan:
• Brunssi-buffet 20€ • Päivällis-buffet 32€ • Opastetut
retket ja kävelykierrokset Hangossa
Hinta: 69 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan
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ALVAR AALLON JYVÄSKYLÄ
JA PÄIJÄNNERISTEILY

Historiaa

a

ri
Arkkitehtuu

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Ti 22.6.2021 & 17.8.2021

Päijänne

risteily

Matkaohjelma
Päivä 1. Aamusta lähdetään bussimatkalle kohti Jyväskylää. Matkalla lounastetaan ravintola Pöllöwaarissa.
Lähde kanssamme Jyväskylään - Alvar Aallon
Lounaan jälkeen tehdään opastettu Alvar Aalto -kiertoapääkaupunkiin!
jelu, jonka jälkeen majoitumme Finlandia hotelli Albaan.
llallinen nautitaan höyrylaivaristeilyllä Päijänteellä.
Tutustumme linja-autokierroksella paikallisen
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Aamiaisen jälkeen lähoppaan johdolla Aallon tuotantoon lähes kuuden detään kohti Petäjävettä, jossa tutustutaan Unescon
vuosikymmenen ajalta. Kuulemme tarinoita Aal- Maailmanperintökohteeseen Petäjäveden vanhaan kirklon elämän vaiheista ja persoonasta. Käymme
koon. Tämän jälkeen lähdetään paluumatkalle, jonka
mm. Säynätsalossa ja Muuramen kirkossa.
aikana nautitaan lounas. Matkan varrella vierailemme vielä
Finnmarin tehtaanmyymälässä Lahdessa ja kotiin saaHintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Opastetun Alvar vutaan illalla.
Aalto kiertoajelun • Majoitus 2 hlön huoneissa • Aamiainen
• Lounas x 2 • Illallinen • iltaristeily Höyrylaivalla • Opaste- Hinta: 345 € /hlö
tun tutustumisen Petäjäveden kirkkoon • Matkanjohtajan
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
palvelut
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
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AHVENANMAAN SAARISTO &
JUHANNUS
BRÄNDÖ & MAARIANHAMINA

Juhannusju

hla

Venevajat

Upea kesäinen Ahvenanmaan saaristo ja
perinteinen juhannusjuhla kutsuvat keskikesän
tärkeimpään juhlaan. Tällä matkalla nautimme
kauniista saaristomaisemista ja maukkaasta
paikallisesta ruoasta
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: To 24.6.2021
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen Brändössa ja
Maarianhaminassa • Kiertoajelu ja nähtävyydet
Ahvenanmaalla • Lounas x 2 • Illallinen • Juhannusjuhla
Jan Karlsgårdenin Ulkoilmamuseossa • Matkanjohtajan
palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Matkaamme Kustavin kautta Osnäsiin, jossa
nautimme lounaan ennen lauttamatkaa Brandön saarelle.
Saaren historiaan tutustumme paikallisen oppaan johdolla
ennen majoittumista viihtyisään saaristohotelli Gullvivaniin,
jossa nautimme illallisen.

Saaristo

n herkku

ja

Päivä 2. Aamulla jatkamme matkaa saaristomaisemissa
lautalla Torsholmasta Hummelvikiin ja kohti ravintolapanimo Smakbytä, jossa meille tarjoillaan makoisa juhannuslounas. Tutustumme paikallisoppaan johdolla mm.
Kastelholman linnaan.
Kierroksen jälkeen ajelemme Maarianhaminaan ja majoitumme keskustahotelli Adloniin. Teemme kiertoajelun
Maarianhaminassa ja jatkamme Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseolle, jossa päästään seuraamaan Pohjoismaiden
suurimman juhannussalon pystyttämistä sekä paikaillista
juhannusjuhlan ohjelmaa.
Päivä 3. Aamiainen ja vapaata Maarianhaminassa.
Mahdollisuus osallistua lisähintaiselle retkelle Eckerön
saarelle. Puolenpäivän jälkeen siirtyminen satamaan ja
merimatkalle Viking Gracella kohti Turkua, josta bussi ajaa
kotipysäkeille.
Hinta: 453 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
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JUHANNUS - KESKIKESÄN
JUHLA AHVENANMAALLA
MAARIANHAMINA

Smakbyn

laa
Juhannusjuh

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 24.6.2021
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat •
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen Maarianhaminassa • Kiertoajelu ja nähtävyydet Ahvenanmaalla • Lounas
• Juhannusjuhla Jan Karlsgårdenin Ulkoilmamuseossa •
Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Aikainen aamulähtö Turkuun, josta lähdemme
merimatkalle Maarianhaminaan. Maarianhaminassa
majoitumme hotelli Cikadaan ja iltapäivällä lähdemme bussikierrokselle tutustumaan Maarianhaminan lähialueisiin.
18

Juhannu

sherkut

Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähdemme retkelle tutustumaan Ahvenanmaan nähtävyyksiin. Tutustumme opastetusti mm. Kastelholman linnaan ja Vita Björnin vankilaan.
Nautimme juhannusaaton lounaan huippukokki Micke
Björklundin Smakbyssa.
Illalla lähdemme viettämään juhannusjuhlaa Jan
Karlsgårdenin ulkoilmamuseolle, jossa mm. pystytetään
Pohjoismaiden suurin juhannussalko ja osallistutaan perinnetansseihin sekä muuhun juhannusohjelmaan.
Päivä 3. Aamiainen ja vapaata aikaa. Mahdollisuus osallistua aamun bussiretkelle Eckeröhön lisähintaan. Puoliltapäivin lähtö satamaan ja merimatkalle Viking Gracella
kohti Turkua, josta bussi ajaa kotipysäkeille.
Hinta: 353 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)

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.

Mukavuutt

a

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 25.6.2021
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 bussimatkalle Heinolan kautta
kohti Anttolaa. Majoittuminen Anttolanhovin rantahotelliin,
lounas, saunomista, lipunnosto, illallinen, juhannustanssit
ja kokko
Päivä 2. Aamiainen ja lounas nautitaan hotellin ravintolassa. Mahdollisuus saunoa rantasaunalla, iltapäiväkahvit,
live musiikkia, illallinen, iltaristeily m/s Kuutilla (lisähintaan)
Päivä 3. Aamiainen hotellin ravintolassa. Puoleltapäivin
huoneiden luovutus ja lähtö kotimatkalle Heinolan kautta.
Hinta: 365 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)

Herkuttelua

Sauna ja

järvi

MAALAISJUHANNUS
SAIMAAN RANNALLA
ANTTOLANHOVISSA
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JUHANNUSLOMA
KUMPELI SPASSA
HEINOLASSA

Viihtymist

ä

Rentoutusta

Suomen kesäpääkaupungiksi nimetty Heinola
tunnetaan myös perinteikkäänä kylpyläkaupunkina. Tämä pikkukaupunki hurmaa sinut
luonnonläheisyydellään ja historiallisella kaupunkipuistomiljööllään.
Lähde viettämään rentouttava juhannusloma
viihtyisään kylpylään luonnonkauniiseen Heinolaan Kymijoen kupeeseen!
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 25.6.2021
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Kolmen ruokalajin päivällinen
juhannusaattona sekä juhannuspäivänä • Kylpyläosaston
ja kuntosalin käyttö • Edustajamme palvelut meno- ja
paluupäivinä
Matkaohjelma
Päivä 1. Aamulla lähtö bussimatkalle kohti Heinolaa.
Majoittuminen Kumpeli Spa -rantahotelliin, kylpylöintiä ja
kolmen ruokalajin päivällinen ja mahdollista juhannusohjelmaa.
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Herkutte

lua

Päivä 2. Aamiainen nautitaan hotellin ravintolassa.
Nautitaan kylpylän palveluista ja kolmen ruokalajin päivällisestä hotellilla.
Päivä 3. Aamiainen hotellin ravintolassa. Puoleltapäivin
huoneiden luovutus ja lähtö kotimatkalle
.
Hinta: 325 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)

HYVINVOINTILOMAT
HOLIDAY CLUB SAIMAA
LAPPEENRANTA

Rentoutum

ista

oneet
u
h
t
a
v
a
Muk

Saimaan rannalla sijaitseva Holiday Club
Saimaan sirkusteemainen kylpylä tarjoaa
monipuolisia elämyksiä kaikenikäisille.
Kylpylässä nautitaan poreista ja
rentoudutaan saunamaailmassa suolasaunoineen ja mökkisaunoineen sekä hemmotellaan
kehoa kylpylähoitojen parissa.

Saimaan

rannalla

Matkaohjelma
Päivä 1. Saapuminen kylpylähotellille, majoittuminen ja
aikaa käydä kylpylässä tai hoidoissa ennen päivällistä
Päivät 2-3 Aamiainen ja aikaa hyödyntää kylpylän
palveluita sekä lisähintaisia kylpylähoitoja (varataan
etukäteen). Päivällinen kylpylähotellin ravintolassa.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa puolille päivin,
jolloin luovutetaan huoneet ja lähdetään kotimatkalle.
Hinta: alk. 371 €/hlö

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Ke 16.6.,18.8. ja 27.10.2021
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Puolihoitoruokailut • Kylpylänja erikoissaunamaailman vapaan käytön • Edustajamme
palvelut meno- ja paluumatkoilla

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin

Lisähintaan: Kylpylähoidot:
Klassinen tai urheiluhieronta 50 min, hinta 64€
Rentouttava lämminöljyhieronta 50 min, hinta 71€
SaimaaSpa-jalkahoito 50 min, hinta 72€
LCN MANIC-käsihoito 45 min, hinta 61€
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HYVINVOINTILOMAT
IMATRAN KYLPYLÄ
IMATRA

Rentoutum

ista

oneet
u
h
t
a
v
a
Muk

Imatran Kylpylä Spa Resort on Itä-Suomen
monipuolisin kylpylähotelli Täällä vietetään rentouttava kylpyläloma tai energinen aktiiviloma
ympäri vuoden.
Saimaan upea luonto, korkeatasoiset palvelut,
ravintolat, a la carte, kahvilat, kylpylähoidot
sekä Ukonniemen monipuoliset aktiviteetit tarjoavat tekemistä lomalla. Kylpylä Taikametsän
vapaa käyttö sisältyy lomapakettiin.
Tanssin harrastajille on tarjolla orkesteritansseja
keskiviikkoisin ja perjantaisin.
Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Ke 16.6., 18.8. ja 27.10.2021
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Puolihoitoruokailut • Kylpylä
Taikametsän vapaan käytön • 3 hoitoa hoitovalikoimasta •
Edustajamme palvelut meno- ja paluumatkoilla
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Nähtävy

yksiä

Matkaohjelma
Päivä 1. Saapuminen kylpylähotellille iltapäivällä, majoittuminen huoneisiin ja aikaa käydä kylpylässä tai hoidoissa
ennen päivällistä
Orkesteritanssit halukkaille (lisähinta)
Päivät 2-3 Aamiainen ja aikaa hyödyntää kylpylän
palveluita sekä kylpylähoitoja. Päivällinen kylpylähotellin
ravintolassa.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa puolille päivin,
jolloin luovutetaan huoneet ja lähdetään kotimatkalle.
Hinta: alk. 437 €/hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin
Kylpylä Taikametsä on suomalaiseen luontoon teemoitettu huomioiden erilaiset sääilmiöt
sumusta sateeseen ja ukkoseen.
Saunoja, porealtaita, vesihierontapisteitä, jalka- ja kävelyaltaat sekä palautumiseen sopivat
kuuma- ja kylmäaltaat. Virtauslaitteella varustettu vesijuoksuallas mahdollistaa treenaamisen.
Kuntouintiallas, terapia-altaat sekä ympäri vuoden lämmitetty ulkoallas, jonne voi uida suoraan
kylpylästä...

HYVINVOINTILOMAT
KRUUNUPUISTO
PUNKAHARJU

Hyvää ruok

aa

ola
Villa Urh

Punkaha

rjulla

Terveydeksi -hyvinvointilomat tarjoavat virkistys- Matkaohjelma
tä, hemmottelua ja terveyttä edistävää palvelua Päivä 1. Saapuminen kylpylähotellille, majoittuminen ja
lähtö ohjatulle ulkoiluretkelle Topeliuksen luontopolulle.
hyvätasoisissa kylpylöissä ympäri Suomen.
Retken jälkeen päivällinen ravintolassa, jonka jälkeen
aikaa rentoutua kylpylässä omatoimisesti.
Punkaharjulla, Kruunupuistossa nautimme
Päivä 2. Aamiainen ja päiväretki Savonlinnaan.Päivälhyvinvointikeskuksen palveluista opastetusti ja
linen hotellin ravintolassa, jonka jälkeen kylpylä- ja ykomatoimisesti keskellä upeaa kansallismaisesilöhoitoja.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen ohjattua liikuntaa tai allasmaa, luonnon muovaamaa harjumamuodosteljumppaa. Retki Metsämuseo Lustoon. Päivällinen hotelmaa Saimaan syleilyssä. Majoitumme nostalgisessa jugend-tyylisessä Villa Urhola huvilassa lin ravintolassa, jonka jälkeen kylpylä- ja yksilöhoitoja.
Karaokeilta.
ja vietämme päivän Savonlinnassa tutustuen
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen aamupäivän opastettu rentkaupungin historiaan ja nykypäivään.
outushetki, jonka jälkeen luovutetaan huoneet ja lähdetään
kotimatkalle.
Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Ke 16.6. ja 27.10.2021
Hinta: 554 €/hlö
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
huoneissa aamiaisineen • Metsämuseo Lusto • Ohjattu ul- Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin
koiluretki • 45 min hoito (hieronta tai jalkahoito) • Päiväretki
Savonlinnaan • Ohjattua ryhmäliikuntaa • Ohjattu rentoutus • Edustajamme palvelut meno- ja paluumatkoilla
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HYVINVOINTILOMAT
ANTTOLANHOVI
ANTTOLA

Aktiviteette

ja

oneet
u
h
t
a
v
a
Muk

Anna itsesi elpyä ja antaudu hemmoteltavaksi.
Anttolanhovissa saamme nauttia ihanista
hoidoista ja hyvästä ruoasta rauhassa luonnon
helmassa keskellä kauneinta Järvi-Suomea.
Lähde vapautumaan arjen kiireistä, rutiineista ja
stressistä sekä nauttimaan luonnon
läheisyydestä...
Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Ma 2.8., 20.9. ja 8.11.2021
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Puolihoitoruokailut • 3 hoitoa
(suolahuone, hieronta 30 min, käsihoito 30 min) • Saunaja allasosaston käytön • Edustajamme palvelut meno- ja
paluumatkoilla
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Rentoutt

avia hoit

oja

Matkaohjelma
Päivä 1. Saapuminen kylpylähotellille, majoittuminen ja
aikaa rentoutua kylpylässä ja lähiluonnossa omatoimisesti
ennen päivällistä.
Päivä 2. Aamiainen, henkilökohtainen hoito annetun
aikataulun mukaisesti ja rentoutumista nauttien hotellin
palveluista ja ympäröivästä luonnosta. Päivällinen hotellin
ravintolassa
Päivä 3. Aamiainen, henkilökohtainen hoito annetun
aikataulun mukaisesti ja rentoutumista nauttien hotellin
palveluista ja ympäröivästä luonnosta. Päivällinen hotellin
ravintolassa
Päivä 4. Aamiainen. Omatoiminen aamupäivä ja puoliltapäivin luovutetaan huoneet ja lähdetään kotimatkalle.
Hinta: alk. 461 €/hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin

HYVINVOINTILOMAT
JÄRVISYDÄN
RANTASALMI

Saimaalla

eet

huon
Mukavat

Koe elämyksellinen loma Rantasalmen Järvisydämessä, joka sijaitsee Linnasaaren
järvikansallispuiston portilla keskellä Saimaata.
Majoitumme uusiin upeisiin kotasviitteihin,
joissa kaikissa on kattoikkuna tähtitaivaan katselua varten ja nautimme tietysti aivan ainutlaatuisesta Järvikylpylästä, jossa koet uudenlaisen
suomalaisen järvihyvinvointikokemuksen, sillä
kaikki rakennusmateriaalit ovat luonnonläheisiä; Saimaan järvivettä, luonnonkiveä ja yli 500
vuotta vanhoja uppotukkeja. Kylpylä lämpenee
järvi-ja maalämmöllä sekä aurinkoenergialla.

Herkutte

lua

Matkaohjelma
Päivä 1. Saapuminen kylpylähotellille, majoittuminen ja
aikaa rentoutua kylpylässä ja lähiluonnossa omatoimisesti.
Päivä 2. Aamiainen. Rentoutumista nauttien kylpylähotellin palveluista ja ympäröivästä luonnosta.
Päivä 3. Aamiainen. Rentoutumista nauttien kylpylähotellin palveluista ja ympäröivästä luonnosta
Päivä 4. Aamiainen. Omatoiminen aamupäivä ja puoliltapäivin luovutetaan huoneet ja lähdetään kotimatkalle.
Hinta ja tarkempi ohjelma tulossa
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Ma 27.9.2021 ja 19.5.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa tai kotasviiteissä aamiaisineen • Sauna- ja allasosaston käytön valittuina päivinä • Edustajamme palvelut
meno- ja paluumatkoilla
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LÄNSI-LAPIN KIERTOMATKA
ÄKÄSLOMPOLO - KILPISJÄRVI - MUONIO

Tuntureita

a
Avaruutt

Läntinen Lappi lumoaa upeilla maisemillaan,
sillä sieltä löytyvät Suomen korkeimmat tunturit
ja koskemattomimmat erämaat. Upeat patikkapolut odottavat kulkijaansa.
Ylläksen maisemissa sijaitsevasta seitsemän
tunturin ympäröimästä alueesta löytyy vierailijalle upeaa luontoa ja nähtävää ympäri vuoden.
Kilpisjärveltä löytyy kolmen eri valtakunnan
(Suomen/Ruotsi/Norjan) risteyspaikka.
Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: La 4.9.2021
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 - 4 hlön
huoneissa/huoneistoissa • Aamiaiset • 8 ruokailua + 1
x retkieväät • Opastetut patikoinnit ohjelman mukaan •
Kokopäiväretki Tromssaan • Husky- ja porotilavierailut •
Matkanjohtajan palvelut.
Retkien vaativuustasot: keskivaativa (korkeuseroja)
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta
sopivien taukojen tahdittamana. Illalla saapuminen Äkäslompoloon ja majoittuminen Lapland Hotels Ylläskaltioon
(2 yötä).
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen Pirunkurun ponnistus
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Luontoa

päiväretki-patikointi, 8 km. Retkieväät jokaiselle mukaan
hotellilta. Vaellamme karun kaunista rakkakivikkoa,
Pirunkurua ylös. Lisäksi patikoimme osan matkaa Kesänkijärven rantaa pitkin.
Päivä 3. Aamiainen ja lähtö kohti Kilpisjärveä, jossa
majoitumme Majatalo Haltinmaahan (3 yötä). Lähde valloittamaan lappalaisten pyhä tunturi, uljas Saana oppaan
johdolla. Saanan valloitus patikointi, 8 km. Reitin varrella
on useampi näköalatasanne, joista kaikista on upeat
näkymät ympäröivään luontoon. Palaamme samaa reittiä
takaisin. Nautimme päivällisen majatalolla
Päivä 4. Aamiainen. Omatoimista ohjelmaa tai lisähintainen retki Kolmen Valtakunnan Rajapyykille Malla-laivalla
Kilpisjärven yli. Mitta n. 6 km, helpohko reitti. Päivällinen
majatalolla.
Päivä 5. Aamiainen ja lähtö päiväretkelle Norjan puolelle
Tromssaan. Päivällinen majatalolla.
Päivä 6. Aamiainen ja lähtö kohti Muoniota, jossa majoitumme Hotelli Jerikseen (2 yötä). Omatoimista ohjelmaa ja
päivällinen hotellilla.
Päivä 7. Aamiainen ja vierailut mm. koiratarhalla ja
porotilalla, joissa tutustumme elinkeinoon ja kuulemme
eläintenhoidosta. Päivällinen hotellin ravintolassa.
Päivä 8. Aamiainen ja lähtö kotimatkalle, jonka aikana
omakustanteisia kahvi- ja ruokataukoja. Perille saavutaan
myöhään illalla.
Hinta: 1036 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin. Kysy lisää)

KUUSAMON
RUSKA & PIENI
KARHUNKIERROS
KUUSAMO & HOSSA

Patikointia

Kylpyläl

Pieni Karhunkierros, Julma-Ölkky ja Riisitunturi
Upealla ruskamatkalla vieraillaan Oulangan
Kansallispuistossa, jossa patikoidaan Pieni
Karhunkierros. Maisemareitin varrella pääsee
ihastelemaan upeaa luontoa: kuohuvia koskia,
jyrkkiä kallioita ja suojaisia metsiä. Riisitunturin
Kansallispuistossa vaelletaan mukavilla ja helpoilla poluilla rennosti ja maisemista nautiskellen. Hossasta löytyy erimuotoisia ja suuntaisia
veden ja jäänreunojen tekemiä muodostelmia.
Julma-Ölkyn kanjonijärveen, jonka nykyinen
maisema on jääkausien aikaansaama kalliohalkeama, tutustutaan vesiltä käsin.
Matkan kesto: 6 päivää
Lähtö: Ma 13.9.2021
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • Patikointiretket ja kohdevierailut ohjelman mukaan • 2 x retkieväät • Kylpylän käyttö •
Matkanjohtajan palvelut.
Retkien vaativuustasot: keskivaativa, paikoi-

omaa

semia

ai
Upeita m

tellen vaativa korkeuserojen vuoksi
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta
sopivien taukojen tahdittamana. Illalla saapuminen Kuusamoon ja majoittuminen Holiday Club Kuusamon Tropiikkiin
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö n. 12 km Pienelle
Karhunkierrokselle retkieväiden kera. Illalla rentoudutaan
kylpylän palveluissa.
Päivä 3. Aamiainen ja lähtö Suurpetokeskuksen vierailulle, jonka jälkeen ajelemme Hossaan, Julman Ölkyn
kanjonijärvelle. Tutustumme luontokeskukseen ja teemme
veneretken järvellä. Illalla rentoudutaan kylpylässä.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen otetaan retkieväät mukaan ja
lähdetään Riisitunturin päiväretkelle, jossa tehdään Riisin
rietas -vaellus n. 10,7 km
Päivä 5. Aamiainen. Omatoimista ohjelmaa, kylpylän
käyttöä ja retkeilyä. Mahdollisuus lisähintaiselle karhunkatselu/kuvaus-retkelle.
Päivä 6. Aamiainen ja lähtö kotimatkalle, jonka aikana
omakustanteisia kahvi- ja ruokataukoja. Perille saavutaan
myöhään illalla.
Hinta: 739 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin. Kysy lisää)
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KUUSAMON
RUSKA & KIUTAKÖNKÄÄN
KUOHUT
KUUSAMO & HOSSA

Könkäitä

Lintuja

Kiutaköngäs, Valtavaara & Konttainen ja
Hossan Värikallio
Syyskuinen ruskamatka esittelee Kuusamon
syksyä parhaimmillaan. Matkaamme Suomen
komeimman könkään äärelle, jossa näkyy
ikiaikaisen veden voima. Kuljemme pitkin mäntykankaita, soita ja reheviä lehtoja. Valtavaaran
huiputus vie meidät upeiden maisemien äärelle
ja lintujen maailmaan. Täällä saattaa bongata
alueella pesivän harvinaisen sinipyrstön. Patikoimme myös Hossan Värikalliolla, Somerjärvestä nousevan kiviseinämän kivikautisia
kalliomaalauksia ihmettelemään.
Matkan kesto: 6 päivää
Lähtö: Ma 20.9.2021
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • Patikointiretket ohjelman mukaan
• 3 x retkieväät • Kylpylän käyttö • Matkanjohtajan palvelut.
Retkien vaativuustasot: keskivaativa
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Luontoa

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta
sopivien taukojen tahdittamana. Illalla saapuminen Kuusamoon ja majoittuminen Holiday Club Kuusamon Tropiikkiin
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Oulangan
Kansallispuistoa, josta tehdään n. 8 km Könkään keino
-patikka retkieväiden kera. Illalla rentoudutaan kylpylän
palveluissa.
Päivä 3. Aamiainen ja lähtö Rukalle, josta lähdemme n.
10 km Valtavaaran huiputus ja Konttainen -patikoinnille
retkieväiden kera. Illalla rentoudutaan kylpylässä.
Päivä 4. Aamiainen. Omatoimista ohjelmaa, kylpylän
käyttöä ja retkeilyä. Mahdollisuus lisähintaiselle karhunkatselu/kuvaus-retkelle.
Päivä 5. Aamiainen, jonka jälkeen lähdemme bussilla
kohti Hossan kansallispuistoa, jossa teemme 8 km Värikallion kaarros -patikan retkieväiden kera. Palattuamme,
omakustanteinen lounas Hossan luontokeskuksella.
Päivä 6. Aamiainen ja lähtö kotimatkalle, jonka aikana
omakustanteisia kahvi- ja ruokataukoja. Perille saavutaan
myöhään illalla.
Hinta: 724 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin. Kysy lisää)

SAARISELÄN RUSKAMATKA
SAARISELKÄ

ista
Rentoutum

Lapin her

Suomen Lapissa Saariselällä matkailijoita odottaa ainutlaatuinen luonto kansallispuistoineen,
järvialueineen, jokineen ja tuntureineen. Majoitumme mukavasti kylpylähotellissa Saariselällä,
joten retkipäivien tai patikoinnin jälkeen on
mukava rentoutua vaikkapa höyrysaunassa ja
viihtyisällä allasosastolla.
Saariselältä teemme retken paikalliselle porotilalle, Saamelaismuseo- ja luontokeskus Siidaan sekä teemme upean Inarijärven risteilyn.
Saariselällä tutustumme opastetuilla luontoretkillä lähialueen luontopolkuihin ja alueen historiaan paikallisoppaan johdolla.
Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: Lauantaina 11.9.2021
Matkaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus kahden
hengen huoneissa • Aamiaiset • Kylpyläosaston käyttö •
Opastetut retket ohjelman mukaan • Inarijärven risteily • 1
lounas, 3 x retkieväät, Illallinen • Matkanjohtajan palvelut.
Retkien vaativuustasot: keskivaativa

kkuja

ia

Kulttuur

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta
sopivien taukojen tahdittamana. Illalla saapuminen
Rovaniemelle ja majoittuminen hotelli Aakenukseen (1 yö)
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen opastettu tutustuminen
Tiedekeskus Arktikumiin ja vierailu Pajakylässä.
Saariselällä majoittuminen Holiday Club Saariselälle.
Päivä 3. Aamiainen ja lähtö opastetulle luontoretkelle
Iisakkipään n. 7 km luontopolulle.
Päivä 4. Aamiainen. Koko päivä aikaa nauttia Saariselän
ja kylpylähotellin palveluista
Päivä 5. Aamiainen. Retki Kiilopää, Kaunispää ja
Tankavaara. Lisähintainen retki - Luulampi n. 11 km
Päivä 6. Aamiainen. Bussiretki Inariin: Saamelaismuseo
ja luontokeskus Siida ja Porotilavierailu lounaineen.
Päivä 7. Aamiainen. Opastettu luontoretki –
Prospektorin polku n. 9 km (helpohko). Yhteinen illallinen.
Päivä 8. Aikainen lähtö paluumatkalle.
Matkalla pidetään omakustanteisia kahvi- ja ruokataukoja.
Kotipysäkeille saapuminen myöhään illalla.
Hinta: 897 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin. Kysy lisää)
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JEAN SIBELIUKSEN
JALANJÄLJILLÄ

HÄMEENLINNA & JÄRVENPÄÄ

Ainola
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: To 15.7. ja 19.8.2021

Lähde kanssamme tutustumaan kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen rikkaisiin
elämänvaiheisiin, Iittalan lasitehdasmiljööseen
sekä Lepaan viinitilaan ja kartanoon.
Tutustumme paikallisen oppaan johdolla
säveltäjämme Jean Sibeliuksen lapsuuteen,
nuoruuteen mestarin synnyinkaupungissa.
Vierailemme mm. Sibeliuksen syntymäkodissa ja hänelle nimetyssä puistossa. Upealla
Aulangolla saamme nauttia Ruusulaaksosta ja
näköalapaikan nähtävyyksistä. Vierailemme tietysti myös Sibeliuksen kotitalossa, kuuluisassa
Ainolassa.I
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Sibelius -kierros
ja taiteilijan kodit opastetusti • Majoitus 2 hlön huoneissa
• Aamiainen • Lounas x 2 • Illallinen • Iittalan Lasimuseon
kierros • Lepaan Viinitila, kartano ja maistiaiset • Matkanjohtajan palvelut
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Matkaohjelma
Päivä 1. Aamusta lähdetään bussimatkalle kohti
Hämeenlinnaa. Paikallisopas tutustuttaa Sibeliuksen
tärkeisiin kohteisiin ja elämään. Lounas Tiirikoskella,
jonka jälkeen tutustuminen Iittalan lasimuseoon ja Outlet.
Majoitumme hotelli Vaakunaan Hämeenlinnassa. Kolmen
ruokalajin illallinen nautitaan ravintola Piparkakkutalossa.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Aamiaisen jälkeen lähdetään kohti Lepaan Viinitilaa ja kartanoa, jossa kuulemme
oppaan johdolla tilan historiasta ja maistelemme tilan
tuotteita. Tämän jälkeen lähdetään ajelemaan kohti Järvenpäätä, jossa nautitaan lounas ja vieraillaan Sibeliuksen
kotitalossa Ainolassa. Tämän jälkeen lähtö kotimatkalle.
Hinta: 355 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)

KALLE PÄÄTALON
TAIVALKOSKI

SUOMUSSALMI & RAATTEENTIE

Kenkävero

uohut
iannon K

K

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Ke 21.7. ja 1.9.2021
Lähde kanssamme historiaretkelle Suomussalmelle sekä tutustumaan Kalle Päätalon
Taivalkosken tärkeimpiin nähtävyyksiin.
Tutustumme oppaan johdolla päätalon syntymäkotiin Kallioniemessä ja Päätalokeskuksen
näyttelyyn. Opas kertoo myös Kallen kirjojen
kohteista. Suomussalmen retkellä tutustumme
oppaan johdolla Raatteen tien sotahistoriaan.
Käymme Raatteen Vartiomuseossa, Raatteen
portin Talvisotamuseossa, Jatkosotanäyttelyssä
sekä tutustumme myös Talvisodan monumenttiin ja Mikkelin jalkaväkimuseoon.
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Lounas x 3 • Illallinen x 3 • Ohjelman mukaiset kiertoajelut, opastukset ja sisäänpääsymaksut • Matkanjohtajan palvelut

Hiljainen

Kansa

Matkaohjelma
Päivä 1. Aamusta kohti Suomussalmea. Majoitumme
kylpylähotelli Kiannon Kuohuille ja nautimme kylpylän
palveluista, jonka jälkeen illallinen hotellin ravintolassa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen vierailemme mm. Kalle
Päätalon syntymäkodissa Kallioniemessä Jokijärvellä,
teemme Taivalkosken kiertoajelun, käymme muistoja
uhkuvassa Päätalo-keskuksessa sekä lähes entisessä
Päätalon aikaisessa asussa olevassa Jalavan kaupassa,
keittolounas. Hotellilla kylpylän palvelut ja illallinen.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen lähdemme opastetulle
Suomussalmen talvisodan historia päiväretkelle. Kuulemme Raatteen tien taisteluista ja vierailemme Vartiomuseossa ja Raatteen Portin Talvisotamuseossa. Keittolounas. Iltapäivällä matka jatkuu kohti Kuopiota, jossa
majoitumme Hotelli IsoValkeiseen. Illallinen.
Päivä 4. Aamusta kohti Mikkeliä ja jalkaväkimuseota.
Paluumatkalla nautimme lounaan Kenkäverossa.
Hinta: 641€ /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
31

AHVENANMAAN
SADONKORJUUJUHLA
MAARIANHAMINA

Maatiloja

lua
Herkutte

Vuotuinen syyskuussa järjestettävä Ahvenanmaan Sadonkorjuujuhla on yksi syksyn kohokohdista Ahvenanmaalla. Tämä tapahtuma tarjoaa maku- ja maalaiselämyksiä kaikenikäisille
matkailijoille.
Tutustumme paikallisoppaan johdolla Ahvenanmaan avoimiin maatiloihin sekä muihin käyntikohteisiin, kuten Stallhagenin panimoon sekä
paikalliseen omenatilaan. Nautimme sadonkorjuun teeman mukaisen lounaan sekä päivällisen huippukokki Michael Björklundin Smakbyn
ravintolassa. Lisäksi tutustumme Ahvenanmaan
merenkulkumuseoon ja yhteen Maarianhaminan tunnetuimmista nähtävyyksistä, Pommernlaivaan.
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 17.9.2021
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen Maarianhaminassa • Ohjelman mukaiset kiertoajelut, kohteet
ja nähtävyydet Ahvenanmaalla • Lounas • Päivällinen •
Matkanjohtajan palvelut
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Makuelä

myksiä

Matkaohjelma
Päivä 1. Aikainen aamulähtö Turkuun, josta lähdemme
merimatkalle Maarianhaminaan. Maarianhaminassa majoitumme hotelli Cikadaan ja iltapäivä vapaata-aikaa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähdemme Sadonkorjuujuhla kierrokselle paikallisoppaan johdolla. Tutustumme
mm. Bolstaholmin lihatilaan, Saltin käsityöläisten taloon,
Öfvergårdsin omenamehutilaan sekä Stallhagenin panimoon. Lounas sekä päivällinen Smakbyn ravintolassa.
Päivä 3. Aamiainen ja vierailu merenkulkumuseolla
ja Pommern-laivalla. Museolta siirrymme satamaan ja
merimatkalle Viking Gracella kohti Turkua, josta bussi ajaa
kotipysäkeille.
Hinta: 424 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)

TEATTERIMATKA
“ILLALLINEN”
HÄMEENLINNA

Kiertoajelu

ailu

ier
Viinitilav

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Pe 10.9.2021
Teatteria ja Viinitilavierailu yhdessä paketissa!
Syyskuussa Hämeenlinnan Teatterin Päänäyttämöllä nähdään Herman Kochin menestysromaanin pohjalta dramatisoitu psykologinen
trilleri “Illallinen”.
Matkalla vieraillaan myös Lepaan Viinitilalla
tutustumassa viininvalmistusmenetelmiin ja
maistelemassa kotimaisia marja- ja hedelmäviinejä. Hämeenlinnaan tutustumme opastetulla
kiertoajelulla.

Rantaho

telli

sut • Lepaan Viinitila, kartano ja maistiaiset • Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Aamusta lähtö kohti Hämettä ja Lepaan
Viinitilaa. Tutustuminen viinintuotantoon, viininmaistajaiset
ja lounas Lepaan Kartanolla. Majoitus hotelli Vaakunaan
Hämeenlinnassa. Teatteri-esitys “Illallinen”.
Päivä 2. Aamiainen. Aamupäivällä opastettu Hämeenlinnan kiertoajelu ja lounas ravintola Piparkakkutalossa.
Tämän jälkeen lähtö kotimatkalle.
Hinta: 298 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Lounas x 2 • Teatteriliput • Ohjelman mukaiset kiertoajelut, opastukset ja sisäänpääsymak-

Esitteen kuvat: Uudenmaan Seuramatkat Oy, AdobeStockPhotos,
Hotellit Holiday Club, Primehotels, Sokoshotels, Visit Åland, Anttolanhovi, Savonlinnan Oopperajuhlat, Hotelli Kasnäs, P. Sarivaara, Visit
Helvetinjärvi, Seitseminen, Meri Viljanen
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TEATTERIMATKA
“JÄNIKSEN VUOSI”
HÄMEENLINNA

Kartanoita

a

n
Vanajalin

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: La 2.10.2021

Rantaho

telli

teriliput • Ohjelman mukaiset kiertoajelut, opastukset ja
sisäänpääsymaksut • Iittalan Lasimuseo • Matkanjohtajan
palvelut

Teatteria ja kartanokierros yhdessä paketissa!

Matkaohjelma
Päivä 1. Aamusta lähtö Hämeenlinnaan, josta alkaa
Lokakuussa Hämeenlinnan Teatterin PäänäytHämeen Kartanokierros, jonka aikana vieraillaan Inkalan
tämöllä nähdään uudelleensovitus Arto Paasilin- kartanossa, jossa kahvitarjoilu. Hahkialan kartanolla kuunan klassikkoteoksesta Jäniksen vuosi.
laan kartanon historiikki ja lounastetaan. Vanajanlinnaan
tutustutaan opastetulla kierroksella. Majoitus hotelli VaakuOpastetulla kartanokiertoajelulla vierailemme
naan Hämeenlinnassa. Teatteri-esitys “Jäniksen Vuosi”.
Inkalan kartanossa, Hahkialan kartanossa sekä Päivä 2. Aamiainen. Aamupäivällä lähtö Iittalan LasiVanajanlinnassa sekä ajamme läpi Hauhon
museolle, jossa opastettu kierros ja mahdollisuus tehdä
Vanhan Raitin, Alvettulaa unohtamatta.
ostoksia. Tämän jälkeen lähtö kotimatkalle.
Vierailemme myös Iittalan Lasitehtaalla, jossa
tutustumme Lasimuseoon opastetusti. Opastuksen jälkeen aikaa tehdä ostoksia Iittala Outletissa ja tutustua alueen toimijoihin.
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Aamupäiväkahvit • Lounas • Teat-
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Hinta: 294 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)

ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT
SEINÄJOKI & ILMAJOKI

Musiikkiju

hlat

Koskenkorva

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Ke 15.6.2022
Ilmajoen Musiikkijuhlat vietti 45-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2020. Juhlavuoden kunniaksi
festivaaleilla nähdään kesällä 2022 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.
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 Lakeuksille ja Oopperaan,

Pohjalais

uus

Kyröjoen rannan kauniisiin perinnemaisemiin!
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Opastetun
kiertoajelun Seinäjoella • Majoitus 2 hlön huoneissa • Aamiainen • Lounas x 2 • Illallinen • Opastetun kiertoajelun
Ilmajoella ja vierailun Koskenkorvan Trahteerissa • Oopperalipun • Väliaikatarjoilun • Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Aamusta lähdetään bussimatkalle kohti Seinäjokea. Matkalla lounastetaan Jalasjärven Juustoportilla.
Seinäjoella tehdään opastettu kiertoajelu, jonka jälkeen
tutustumme Kosolan taloon Lapualla. Majoitus Kauhavalla
hotelli Lentohotelliin ja illallinen.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Aamiaisen jälkeen lähdetään kohti Ilmajokea, jossa tehdään opastettu kiertoajelu ja
vieraillaan Koskenkorvan Trahteerilla. Ennen Oopperaesitystä nautimme lounaan. Hiljaiset perivät maan -esityksen
päätyttyä lähdetään paluumatkalle. Matkalla pidetään
taukoja ja kotiin saavutaan illalla.
Hinta: 410 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan)
35

SAVONLINNAN
OOPPERAJUHLAT
KARITA MATTILA

ta

La Travia

Karita Ma

Karita Mattilan
JUHLAGAALAKONSERTTI
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.
Kesän Oopperajuhlat kruunaa 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: Kesällä 2022
Hintaan sisältyy: Bussikuljetukset • Lounas x 2 •
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Juhlagaalalippu (A-katsomo) • Johanna Oraan Taidekartanovierailu •
Vierailu Viljo Rönkkösen Patsaspuistossa • Matkanjohtajan
palvelut
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ttila

t

Oopperajuhla

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kahvitaukoineen ja matkalla lounas
Kenkäverossa. Savonlinnassa majoittuminen Kesähotelli
Vuorilinnaan. 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.
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki (Myös matkan varrelta on mahdollista
tulla kyytiin
Pidätämme oikeuden muutoksiin vuoden 2022
matkaohjelmiin ja hintoihin.

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

Lähtö: Kesällä 2022
“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

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: Kesällä 2022
“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)

Savonlinna

Olavinl

inna

sino

Ca
Spahotel

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT
CARMEN tai LA TRAVIATA
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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 laiva- ja lentoyhtiöitä sekä suoria
lentoreittejä
- Tuemme luonnonsuojelutyötä ja 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 MATKANJÄRJESTÄJÄ HYVINKÄÄN KESKUSTASSA

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

