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Lähde kanssamme kokemaan kulttuuria, hyvinvointia ja luontoa upeissa matkapaketeissa!

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!

Tutustu tarjontaamme ja seuraa somessa:
Verkkosivut: www.uudenmaanseuramatkat.fi
Facebook:USMatkat
Instagram: usmatkat
Youtube: Kotimaan Matkat - Uudenmaan Seuramatkat

Tervetuloa ostoksille
matkaverkkokauppaamme:
www.uudenmaanseuramatkat.fi
JA
TERVETULOA MUKAAN MATKALLE!

SISÄLLYSLUETTELO
KOTIMAAN MATKAT

sivut

Kulttuuria ja kiertomatkoja kotimaassa

4 - 13

LUONTOMATKAT
Kansallispuistohyppelyt ja Lapin matkat

14 - 25

SAARISTOMATKAT
Saariston lumoissa ja
Ahvenanmaan saaristo

26 - 36

HYVINVOINTILOMAT
Kotimaan kylpylälomat

37 - 45

ULKOMAAN MATKAT
Kiertomatkat ja Tallinnan Päiväristeilyt

46 - 47

Toivottavasti esitteestämme löytyy Teille sopiva matka.
Jo monipuolisesta matkavalikoimastamme huolimatta, työstämme uusia matkapaketteja ympäri
vuoden ja päivitämme esitettämme tarvittaessa. Jaamme aina ajantasaisimman version esitteestämme
bussimatkoillamme halukkaille ja se on myös luettavissa nettisivuiltamme sähköisenä.
Ajantasaisimmat tiedot matkoistamme löytyvät aina verkkosivuiltamme.
Teemme matkojamme juuri Teitä, asiakkaitamme varten ja siksi kuulemme mielellämme
asiakkaidemme toiveita ja ideoita uusista kohteista. Otamme mielellämme vastaan matkaehdotuksia,
ehkä juuri Teidän ehdottamanne kohde pääsee valikoimaamme.
Ei muuta kuin esitettä selaamaan ja haaveilemaan seuraavasta matkastanne!
Terkuin Uudenmaan Seuramatkojen väki
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TEATTERIMATKA
KEURUSSELÄLLE
KEURUSSELKÄ

Hotelli Keu

russelkä

i
Petäjäves

Iittala Vi

llage

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Lounas • Päivällinen • Teatteriesitys “Terapian tarpeessa jälleen” • Kylpylän palvelut • Opastus Petäjäveden kirkossa • Iittalan Lasimuseon kierros •
Matkanjohtajan palvelut

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: To 7.4.2022
Hotelli Keurusselkä on klassikkohotelli keskellä kauneinta Suomea. Tällä teatterimatkalla
saamme rentoutua kylpylässä, nauttia hotellin
kauniista ympäristöstä, nauttia musiikkikomedia näytöksestä sekä vierailla muissa upeissa
kohteissa.

Matkaohjelma
Päivä 1. Aamusta lähdetään bussimatkalle kohti
Petäjävettä. Paikallisopastus Petäjäveden vanhassa
kirkossa, mikä jälkeen matka jatkuu Keurusselälle. Majoittuminen kylpylähotelli Keurusselälle. Päivällinen ja teatteriesitys.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Puoliltapäivin lähtö kohti
Iittalaa. Lounas. Tutustuminen Iittalan lasimuseoon ja
Outlet shoppailua. Tämän jälkeen lähtö kotimatkalle.

Menomatkalla tutustumme UNESCON-maailmanperintökohteeseen, Petäjäveden vanhaan
kirkkoon. Vierailun aikana kuulemme tarinoita
suomalaisen kansan arjesta kaikilta sen neljältä
vuosisadalta.

Hinta: alk. 325 € /hlö

Paluumatkalla vierailemme Iittalan Lasitehtaalla
ja tutustutaan IIttala Villagen alueen toimijoihin.

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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KESKISEN KYLÄKAUPPA
& PETÄJÄVEDEN KIRKKO
TUURI

Hotelli Onn

entähti

i
Petäjäves

Iittala Vi

llage

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Lounas • Opastus Petäjäveden
kirkossa • Iittalan Lasimuseon kierros • Matkanjohtajan
Tuurin kylässä Alavudella sijaitseva Kyläkauppa palvelut
on myynniltään, valikoimaltaan ja myyntipintaMatkaohjelma
alaltaan Suomen suurin tavaratalo. Täältä löytyy Päivä 1. Aamusta lähdetään bussimatkalle kohti
kaikki mitä ihminen voi tarvita. Kyläkaupalla on
Petäjävettä. Paikallisopastus Petäjäveden vanhassa
myös mahdollista törmätä tv:stä tuttuihin hahkirkossa, mikä jälkeen matka jatkuu Tuuriin. Tuurissa,
moihin, kuten persoonallaan Suomen kansan
Keskisen Kyläkaupalla majoittuminen hotelli Onnentähteen
hurmanneeseen Tuulaan.
ja loppupäivä vapaata aikaa ihmetellä kyläkauppaa ja sen
palveluita.
Menomatkalla tutustumme UNESCON-maailPäivä 2. Aamiainen hotellilla. Puoliltapäivin lähtö kohti
manperintökohteeseen, Petäjäveden vanhaan
Iittalaa. Lounas. Tutustuminen Iittalan lasimuseoon ja
kirkkoon. Vierailun aikana kuulemme tarinoita
Outlet shoppailua. Tämän jälkeen lähtö kotimatkalle.
suomalaisen kansan arjesta kaikilta sen neljältä
vuosisadalta.
Hinta: alk. 277 € /hlö
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: To 7.4.2022

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan

Paluumatkalla vierailemme Iittalan Lasitehtaalla
ja tutustutaan IIttala Villagen alueen toimijoihin.
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JEAN SIBELIUKSEN
JALANJÄLJILLÄ
HÄMEENLINNA & JÄRVENPÄÄ

Ainola

telli

taho
n
a
r
n
e
v
r
Jä

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: To 5.5.2022 & 14.7.2022

Synnyi

nkoti

Matkaohjelma
Päivä 1. Aamusta lähdetään bussimatkalle kohti
Hämeenlinnaa. Paikallisopas tutustuttaa matkailijat Sibeliuksen tärkeisiin kohteisiin ja elämään. Lounas Tiirikoskella, jonka jälkeen tutustuminen Iittalan lasimuseoon
ja Outlet shoppailua. Majoittuminen Hämeenlinnassa ja
kolmen ruokalajin illallinen keskustassa.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Lähtö kohti Lepaata.
Viinitilaan sekä kartanoon tutustutaan oppaan johdolla ja
maistellaan suomalaisia marja- ja hedelmäviinejä.
Tämän jälkeen lähdetään ajelemaan kohti Järvenpäätä,
jossa nautitaan lounas. Tutustumme Ainolaan, joka on
Suomen kansainvälisesti tunnetuin kotimuseo ja ainutlaatuinen osa Suomen kansallista kulttuuriperintöä Järvenpäässä, Tuusulanjärven upeissa rantamaisemissa. Tämän
jälkeen lähtö kotimatkalle.

Lähde kesäiselle retkelle tutustumaan kansallissäveltäjämme Jean Sibeliuksen rikkaisiin
elämänvaiheisiin, Iittalan lasitehdasmiljööseen
sekä Lepaan viinitilaan ja kartanoon.
Tutustumme paikallisen oppaan johdolla Jean
Sibeliuksen lapsuuteen ja 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.

Hinta: alk. 381 € /hlö

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

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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ALVAR AALLON JYVÄSKYLÄ
JA PÄIJÄNNERISTEILY

Historiaa

a

ri
Arkkitehtuu

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Ti 24.5. & 16.8.2022

Päijänne

risteily

Matkaohjelma
Päivä 1. Aamusta lähdetään bussimatkalle kohti Jyväskylää. Matkalla lounastetaan ravintola Pöllöwaarissa.
Lounaan jälkeen tehdään opastettu Alvar Aalto -kiertoajelu, jonka jälkeen majoitumme Finlandia hotelli Albaan.
llallinen nautitaan höyrylaivaristeilyllä Päijänteellä.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Aamiaisen jälkeen lähdetään kohti Petäjävettä, jossa tutustutaan Unescon Maailmanperintökohteeseen Petäjäveden vanhaan kirkkoon.
Tämän jälkeen lähdetään paluumatkalle, jonka aikana
nautitaan lounas. Matkan varrella vierailemme Iittala Villagessa ja kotiin saavutaan illalla.

Lähde kanssamme Jyväskylään - Alvar Aallon pääkaupunkiin. Tällä matkalla tutustumme
paikallisen oppaan johdolla Alvar Aallon tuotantoon lähes kuuden vuosikymmenen ajalta.
Kuulemme tarinoita arkkitehdin elämänvaiheista
ja persoonasta. Käymme mm. Säynätsalossa ja
Muuramen kirkossa.
Tutustumme opastetusti myös Petäjäveden
vanhaan kirkkoon, joka on Pohjoismaisen
puuarkkitehtuurin mestariteos ja paluumatkalla
vierailemme Iittalassa, jossa tutustumme lasitehtaaseen ja museoon.

Hinta: alk. 349 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Opastetun Alvar
Aalto kiertoajelun • Majoitus 2 hlön huoneissa • Aamiainen
• Lounas x 2 • Illallisristeily Höyrylaivalla • Opastetun tutustumisen Petäjäveden kirkkoon ja Iittalan Lasitehtaaseen •
Matkanjohtajan palvelut
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ELÄMYSLOMA SAIMAALLA
JÄRVISYDÄN & LINNANSAARI
RANTASALMI

Järvikylpyl

ä

ti
Kotasviit

Norppasa

fari

Hinta: alk. 488 €/hlö

Rantasalmella, Linnasaaren järvikansallispuiston portilla, keskellä Saimaata sijaitsee Hotel
& Spa Resort Järvisydän. Täällä majoitutaan
kotasviitteihin ja nautitaan ainutlaatuisesta
Järvikylpylästä.

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
Järvikylpylässä koet uudenlaisen suomalaisen
järvihyvinvointikokemuksen, sillä kaikki rakennusmateriaalit ovat luonnonläheisiä; Saimaan
järvivettä, luonnonkiveä ja yli 500 vuotta vanhoja uppotukkeja. Kylpylä lämpenee järvi-/
maalämmöllä ja aurinkoenergialla.

Nostalgisella puuveneellä tehtävällä norpparetkellä Linnasaaren kansallispuistoon
on mahdollisuus bongata norppia sekä kalasääskiä.
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Ma 19.5.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus kotahotellissa 2 hlön kotasviiteissä aamiaisineen • 2 lounasta
• Järvikylpylän elämyksen • Norpparetken • Edustajamme
palvelut meno- ja paluumatkoilla

Kylpylässä on 6 saunaa. Saunat ovat yhteiskäytössä miehille ja naisille, joten saunan
lämmöistä pääset nauttimaan uima-asussa.
Ehdit kylpylävierailusi aikana tutustua kaikkien
saunojemme leppeisiin löylyihin ja kovempia
löylyjä kaipaavia suosittelemme suuntaamaan
kivisaunan lauteille!

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatkalla lounas Tertin kartanolla.
Saapuminen kylpylähotellille, majoittuminen ja aikaa rentoutua järvikylpylässä ja lähiluonnossa omatoimisesti.
Päivä 2. Aamiainen hotellin ravintolassa ja lähtö norpparetkelle Linnasaaren kansallispuistoon. Paluumatkall
lounas Mikkelin Kenkäverossa.
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ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT
SEINÄJOKI & ILMAJOKI

Musiikkiju

hlat

Koskenkorva

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.

Pohjalais

uus

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Ke 15.6.2022
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 SeinäOopperan rooleissa nähdään mm. Ville Rusanen, jokea. Matkalla lounastetaan Jalasjärven Juustoportilla.
Seinäjoella tehdään opastettu kiertoajelu, jonka jälkeen
Saara Kiiveri, Taneli Mäkelä, Essi Luttinen
ja Mari Palo. Koskenkorva on yksi suomalaisu- tutustumme Kosolan taloon Lapualla. Majoitus Kauhavalla
uden ikoneista. Mutta alkoholibrändin lisäksi se hotelli Lentohotelliin ja illallinen.
on myös elävä kylä. Matkailijalle Koskenkorva Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Aamiaisen jälkeen lähdetarjoaa useita ainutlaatuisia elämyksiä. Viinate- tään kohti Ilmajokea, jossa tehdään opastettu kiertoajelu ja
htaan kupeesta löytyy muun muassa museo ja vieraillaan Koskenkorvan Trahteerilla. Ennen Oopperaesisaunatila, johon johtaa hana suoraan tehtaalta... tystä nautimme lounaan. Hiljaiset perivät maan -esityksen
päätyttyä lähdetään paluumatkalle. Matkalla pidetään
Lähde kanssamme Lakeuksille ja Oopperaan,
taukoja ja kotiin saavutaan illalla.
Kyröjoen rannan kauniisiin perinnemaisemiin!
Hinta: alk. 410 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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MAALAISJUHANNUS
SAIMAAN RANNALLA
ANTTOLA

Mukavuutt

a

Herkuttelua

Kaunis, puhdas luonto, aamu-uinti Saimaassa,
viihtyisä kotoisa miljöö, ystävällinen henkilökunta sekä herkullinen lähiruoka mahdollistavat
sinulle parhaan keskikesän lomahetken.

Sauna ja

järvi

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 24.6.2022
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus Kylpylähotellissa 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Juhannusaaton lounas ja illallinen • Juhannuspäivän lounas ja illallinen • Kylpylähotellin
juhannusohjelma • kylpylän saunan sekä allasosaston
käyttö

Täällä vietät rentouttavan perinteisen suomalaisen juhannuksen. Ohjelmassa on lipunnosto,
herkulliset ruokailut, juhannustanssit, rantasauna, unohtamatta keskikesän juhlan kohokohtaa,
juhannuskokkoa.

Matkaohjelma
Päivä 1. Juhannusaaton aamusta lähtö bussimatkalle
kohti Anttolaa. Majoittuminen Anttolanhovin rantahotelliin.
Ohjelmassa mm. aaton lounas, rantasauna, lipunnosto,
aaton illallinen, juhannustanssit ja illan kohokohtana juhannuskokko.
Päivä 2. Aamiainen, vapaata rentoutumista ja juhannuspäivän lounas hotellin ravintolassa, iltapäiväkahvit, rantasauna, juhannuspäivän illallinen ja live musiikkia.
Päivä 3. Aamiainen hotellin ravintolassa. Puoliltapäivin
lähtö kotimatkalle.

Kylpylähotellissa on mahdollisuus monipuoliseen vapaa-ajan viettoon ja virkistäytymiseen.
Paikalta löytyy kävely- ja lenkkipolkuja upeissa
maastoissa ja harrastevälinevuokraamosta saat
vaikkapa kävelysauvat, polkupyörän, kanootin
tai fatbiken 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.

Hinta: alk. 399 € /hlö
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Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan

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

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Pe 8.7.2022
Hintaan sisältyy:
Bussikuljetukset • Lounas x 2 • Majoitus 2 hlön huoneissa
aamiaisineen • Oopperalippu (A-katsomo) • Höyrylaivaristeily Savonlinna-Punkaharju • Vierailu hotelli Punkaharjulla
• Matkanjohtajan palvelut

Georges Bizetin CARMEN

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 höyrylaivaristeily Savonlinnasta
Punkaharjulle ja tutustuminen hotelli Punkaharjuun. Kotimatkalle lähtö ja saapuminen kotiin illalla.

“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)
“Carmenin elämän ja rakkauden nälkä on äärimmäisen
kiehtovaa. Taiteilijana ymmärrän hänen paloaan ja intohimoaan. Tuli mitä tuli, sydämellä mennään.”
- Tuija Knihtilä

Hinta: alk. 499 €/hlö

Savonlinna

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan

Olavinl

inna

sino

Ca
Spahotel

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT
CARMEN
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SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT

Casino Spa

Hotel

mo

atso
Oopperak

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

Giuseppe Verdin AIDA
“Oopperajuhlien uusi Aida on yhtä aikaa intiimi ja
spektaakkelimaisen näyttävä, realistinen ja samalla myyttinen. Sodan kauhujen keskellä vangittu nainen kysyy,
mihin hän kuuluu: isänsä maahan vai sinne, missä on
rakkaus. Aidan täytyy valita.
Maailmanlaajuisen epidemian jälkimainingeissa Verdin
suuri klassikko puhuttelee syvemmin kuin ehkä koskaan
ennen. Tunnemme epävarmuuden, hämmennyksen ja
yksinäisyyden sekä eristetyksi tulemisen vaikutukset jokaisessa solussamme.” (www.operafestival.fi)

Olavinli

nna

tamattomasti muuttunut.” – Ohjaaja Philipp Himmelmann
(www.operafestival.fi)
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Pe 22.7.2022
Hintaan sisältyy:
Bussikuljetukset • Lounas x 2 • Majoitus 2 hlön huoneissa
aamiaisineen • Oopperalippu (A-katsomo) • Höyrylaivaristeily Savonlinna-Punkaharju • Vierailu hotelli Punkaharjulla
• 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. Oopperan jälkeen kuljetus hotellille.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla ja vapaata aikaa. Huoneiden luovutuksen jälkeen höyrylaivaristeily Savonlinnasta
Punkaharjulle ja tutustuminen hotelli Punkaharjuun. Kotimatkalle lähtö ja saapuminen kotiin illalla.
Hinta: alk. 492 € /hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
”Aida on kerrottava uudelleen, koska maailma on peruuttulla kyytiin mukaan
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LINTULAN & VALAMON
LUOSTARIT
HEINÄVESI

Risteily

jöö

Upea mil

Ostoksia

Heinävedellä sijaitsevat Valamon munkkiluostari Matkan kesto: 2 päivää
sekä Lintulan nunnaluostari tarjoavat oivallisen
Lähtöpäivät: To 18.8.2022
mahdollisuuden hiljentymiseen ja rauhoittumiseen seesteisessä luostari-ilmapiirissä.
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Opastettu tutustuminen Lintulan luostariin • Majoitus 2 hlön huoneissa
Lintulan luostarin sisaristo vastaa Suomen
aamiaisineen • Opastettu luostarikierros sekä hautausortodoksisen kirkon kirkkokynttilöiden valmismaaopastus Valamon luostarissa • 2 lounasta • illallinen •
tuksesta sekä harjoittaa mm. yrttiviljelyä - ja
Järviristeily • Matkanjohtajan palvelut
tuotantoa. Valamon luostari on ortodoksisen
uskonelämän ja kulttuurin elävä keskus, jonka
Matkaohjelma
levollinen ilmapiiri ja ympäröivä luonto tarjoavat Päivä 1. Aikainen lähtö bussilla kohti Heinävettä. Lounas
Varkaudessa. Opastettu kierros Lintulan luostarissa. Siirtyainutlaatuisen kokemuksen ja mahdollisuuden
minen Valamon luostarille, jossa majoittuminen.
kiireettömyyteen ja rauhoittumiseen.
Vapaata aikaa ja mahdollisuus osallistua pääkirkon ohjelmaan. Slaavilainen illallinen ravintola Trapesassa.
Tutustumme matkalla opastetusti luostareihin
Päivä 2. Aamiainen Trapesassa, jonka jälkeen
ja majoitumme Valamon luostarin hotellitason
opastettu kierros Valamossa. Lounas Trapesassa. Risteily
Varistaipaleen kanavalle n. 2,5h. Takaisin Valamoon saahuoneissa. Matkamme kruunaa risteily Valamvuttuamme lähtee bussimatka kotipysäkkejä kohden.
osta Varistaipaleen kanavalle.
Hinta: alk. 361 € /hlö

Matkalla kaikki on mietitty valmiiksi jotta sinun
olisi mahdollista rauhoittua tässä ainutlaatuisessa ympäristössä, kaukana kaikesta kiireestä...

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan
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KAIKKI LUONTOON!
Tarjoamme kaikille sopivia, unohtumattomia luontoelämyksiä,
aktiviteetteja tai rauhoittumista luonnon ehdoilla. Suomen upeimmat luontokohteet, kansallispuistot ja erämaat helposti saavutettavana ammattilaisten luonto- ja eräoppaiden vetämänä.

Yhteistyökumppaneina

Retkien vaativuustaso luontomatkoilla
Reitin, retken tai aktiviteetin luokitukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Sen avulla voi arvioida reitin sopivuutta itselle ja seurueelle. Tämä
pätee yleisesti niin kuntoon, suunnistustaitoihin
ja varustukseen kuin matka-ajan arviointiinkin.
Reitin pituus, maastopohja ja korkeuserot
vaikuttavat merkittävästi mm. kulkuaikaan, energian tarpeeseen sekä varusteiden määrään ja
tyyppiin, kuten kenkien valintaan.
Muista myös sään ja vuodenajan vaikutus
reitillä. Onko sula maa vai lunta? Sadetta,
jäätä, räntää, vaiko lunta? Kantohanki vai syvä
ja upottava hanki, suojakeli vaiko pakkanen?
Sopivien varusteiden valinta mahdollistaa mukavan ja huolettoman retken.
Käytämme reittien vaativuustason luokittelussa
Suomen Ladun luokitusjärjestelmää, jossa
reitin vaativuustaso kuvaa reitin kulkemisen ja
seuraamisen helppoutta sulan maan aikaan.
Luokituksen tekevät Suomen Ladun tai Metsähallituksen kouluttamat ja hyväksymät reittiluokittelijat.
Helppo retki: Maastoltaan ja vauhdiltaan
helppo. Polkuja / latuja ym. valmiita reittejä
Keskivaativa retki: Maastoltaan vaativampi.
Poiketaan valmiilta reiteiltä maastoon, mm.
korkeuseroja.

Kuntoa kysyvä retki: Maastoltaan, olosuhteiltaan ja/tai matkaltaan vaativa.
Vaativuuteen vaikuttavat reitin korkeuserot,
maastopohja ja opasteet. Helpoilla ja keskivaativilla reiteillä on niin selkeä viitoitus ja
reitin maastomerkintä, että eksymisen vaaraa
ei normaaleissa olosuhteissa juuri ole. Keskimääräinen etenemisnopeus on arvioitu kaikissa luokissa hyväkuntoisen retkeilijän kulkemana
ilman kantamusta. Reitin luokan määrittää sen
haastavin osuus.
Esimerkiksi jokin kahden kilometrin mittainen
reitti saattaa kierrellä hyvin merkittynä ja sorastettuna tasamaalla. Niin ollen reitin voi kulkea
reippaasti ympäri parissa kymmenessä minuutissa vaikkapa lenkkitossuissa tai hieman
enemmän aikaa käyttäen lasten kanssa. Toisen
samanmittaisen reittiosuuden kulkeminen saattaa puolestaan vaatia mäkisyytensä puolesta
rautaista kuntoa ja merkintöjensä puolesta
erinomaista suunnistustaitoa. Tällöin aikaa
voi kulua yli tunti. Reitti saattaa kulkea jopa yli
puron liukkaiden kivikoiden. Vaativuusluokittelun avulla on helpompi löytää juuri se toivottu
vaihtoehto.
Lisää tietoa yleisestä reittiluokituksesta löytyy
luontoon.fi -sivustolta
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TEIJON & SAARISTOMEREN
KANSALLISPUISTOT

Mathildeda

l

Kasnäs

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 mukavasti merellisessä kylpylähotelli
Kasnäsissä ja tutustumme Örön linnakesaaren
harvinaiseen luontoon.
Kansallispuistohyppelyt tarjoavat monipuolisen
luontokokemuksen, harvinaisia luontotyyppejä
ja jääkauden aikaisia muinaisrantoja.
Matkan kesto: 2 päivää
Lähdöt: Pe 6.5., ke 29.6. ja to 25.8.2022

Järven ki

erros

Kylpyläosaston käyttö • Örön merimatkat • Opastetut
luontoretket ohjelman mukaisesti • Matkanjohtajan palvelut
• Metsähallituksen luontokohteiden käyttömaksun
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 hyödynnetään kylpylän palveluita.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö merimatkalle Örön
saarelle. Lounastamme ja teemme retken saarella (5 km).
Retken jälkeen aikaa tutustua linnakesaaren historiaan.
Merimatka Kasnäsiin, josta bussimatka kohti kotia.
Hinta: alk. 384 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan

Retkien vaativuustasot: helpohkoja
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • 2 x lounas • Päivällinen •

On tutkittua tietoa, että luonnossa liikkuminen
on henkisesti elvyttävää, auttaa palautumaan
stressistä ja edistää sekä fyysistä että sosiaalista hyvinvointia.
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LIESJÄRVEN & TORRONSUON
KANSALLISPUISTOT

Pitkospuita

o

ont
Puhdas lu

Kaksi päivää – kaksi kansallispuistoa KantaHämeessä. Tutustu suomalaiseen kulttuuri- ja
perinnemaisemaan idyllisissä Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistoissa.

Torronsu

o

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Päivällinen • Tutustumisen Korteniemen perinnetilaan • Opastetut luontoretket ohjelman
mukaisesti • Matkanjohtajan palvelut. • Metsähallituksen
luontokohteiden käyttömaksun

Kulje pitkospuita pitkin soisissa erämaamaisemissa sekä ihaile kalliojyrkänteitä ja kyynärharjua. Perinnemaisemat kuljettavat sinut kurkistamaan 1900-luvun elämänmenoa sekä tarjoavat
mahdollisuuden tutustua harvinaisiin
mineraaleihin. Majoitus Eerikkilän Urheiluopistolla.

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, päivällinen ja rantasauna.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Torronsuon
kansallispuistoon, jossa patikoimme n. 10 km mittaisen
reitin. Omat retkieväät nautitaan matkan varrella. Retken
jälkeen lähtö kotimatkalle.

Opastetut kansallispuistohyppelyt tarjoavat
monipuolisen luontokokemuksen unohtamatta
rikasta linnustoa ja hyönteislajistoa. Luonto
elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä sekä
edistää fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Hinta: alk. 289 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan

Matkan kesto: 2 päivää
Lähdöt: Ti 17.5., ti 12.7. ja to 8.9.2022
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.

Kumpeli

Spa

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiainen • Keittolounas • Illallinen • Opastetut luontoretket ohjelman mukaisesti • Kylpyläosaston
käytön • Venekuljetukset • Matkanjohtajan palvelut. •
Metsähallituksen luontokohteiden käyttömaksun
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.

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 2.6., ke 27.7., to 22.9.2022

Hinta: alk. 357 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan

Retkien vaativuustasot: keskivaikea
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SEITSEMISEN &
HELVETINJÄRVEN
KANSALLISPUISTOT

Helvetinkol

u

Helvetinjärvi

Seitsemi

nen

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.

Retkien vaativuustasot: keskivaikea ja
haastava

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.

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.

Matkan kesto: 2 päivää
Lähdöt: To 16.6., ke 11.8. ja ke 5.10.2022

Hinta: alk. 321 € /hlö

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • 3 ruokailua • Tutustumisen
Koveron perinnetilaan • Opastetut luontoretket ohjelman
mukaisesti • Matkanjohtajan palvelut. • Metsähallituksen
luontokohteiden käyttömaksun

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan
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LÄNSI-LAPIN KIERTOMATKA
YLLÄS - KILPISJÄRVI - MUONIO

Tuntureita

a

Avaruutt

Luontoa

selle ja majoittuminen Lapland Hotel Saagaan (2 yötä).
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen Tuomikurun kierros
-päiväretkipatikointi. Noin 7 km, leveää, helppokulkuista
polkua pitkin Tuomikurun kodalle, jossa evästys.Paluu
hotellille vehreän lehtometsän kautta. Illalla kylpylä.
Päivä 3. Aamiainen ja lähtö kohti Kilpisjärveä, jossa
majoitumme Lapland Hotel Kilpikseen (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. Päivällinen hotellilla.
Päivä 4. Aamiainen. Omatoimista ohjelmaa tai lisähintainen retki Kolmen Valtakunnan Rajapyykille Malla-laivalla
Kilpisjärven yli. Mitta n. 6 km, helpohko reitti. Päivällinen
hotellilla.
Päivä 5. Aamiainen ja lähtö päiväretkelle Norjan puolelle
Tromssaan. Päivällinen hotellilla.
Päivä 6. Aamiainen ja lähtö kohti Muoniota, jossa majoitumme Hotelli Jerikseen (2 yötä). Päivällinen hotellilla.
Päivä 7. Aamiainen ja vierailut mm. koiratarhalla ja
porotilalla, joissa tutustumme elinkeinoon ja kuulemme
eläintenhoidosta. Päivällinen hotellilla.
Päivä 8. Aamiainen ja lähtö kotimatkalle, jonka aikana
omakustanteisia kahvi- ja ruokataukoja. Perille saavutaan
myöhään illalla.

Läntisestä Lapista, Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta löytyvät Suomen korkeimmat tunturit ja koskemattomimmat erämaat. Täällä upeat
patikkapolut odottavat kulkijaansa.
Ylhäällä Suomi-Neidon käsivarressa, Kilpisjärvellä, vieraillaan mm. kolmen valtakunnan
risteyksessä ja valloitetaan kuuluisa Saana-tunturi. Täältä teemme myös päiväretken Norjan
puolelle Tromssaan, eli Pohjolan Pariisiin, jossa
tutustumme kaupungin nähtävyyksiin sekä
elämäntyyliin Jäämeren rannalla.
Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: La 3.9.2022
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • 6 ruokailua + 1 x retkieväät •
Opastetut patikoinnit ohjelman mukaan • Kokopäiväretki
Tromssaan • Husky- ja porotilavierailut • Matkanjohtajan
palvelut • Metsähallituksen luontokohteiden käyttömaksun
Retkien vaativuustasot: keskivaativa (korkeuseroja)

Hinta: alk. 1066 € /hlö

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta
sopivien taukojen tahdittamana. Illalla saapuminen Ylläk-

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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KUUSAMON
RUSKA & PIENI
KARHUNKIERROS
KUUSAMO & HOSSA

Karhunkierros, Julma-Ölkky ja Riisitunturi
Oulangan Kansallispuistossa 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 tutustutaan veneretkellä.

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.

Matkan kesto: 6 päivää
Lähtö: Ma 12.9.2022
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • Patikointiretket ja kohdevierailut ohjelman mukaan • 2 x retkieväät • Kylpylän käyttö •
Matkanjohtajan palvelut. • Metsähallituksen luontokohteiden käyttömaksun
Retkien vaativuustasot: keskivaativa, paikoitellen vaativa korkeuserojen vuoksi

Hinta: alk. 757 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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SAARISELÄN RUSKAMATKA
SAARISELKÄ

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.

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta
sopivien taukojen tahdittamana. Illalla saapuminen
Rovaniemelle ja majoittuminen hotelli Aakenukseen (1 yö)
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen 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, Inarijärven risteily 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.

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 17.9.2022
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

Hinta: 898 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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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 19.9.2022
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • Patikointiretket ohjelman mukaan
• 3 x retkieväät • Kylpylän käyttö • Matkanjohtajan palvelut
• Metsähallituksen luontokohteiden käyttömaksun
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 lähtö kohti Oulangan
Kansallispuistoa, josta tehdään n. 8 km Könkään keino
-patikka retkieväiden kera. Illalla rentoudutaan kylpylän
palveluissa.
Päivä 3. Aamiainen ja lähtö Rukalle, josta lähtö 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 8 km Värikallion kaarros -patikointi retkieväiden kera. Palattuamme, omakustanteinen lounas Hossan luontokeskuksella.
Päivä 6. Aamiainen ja lähtö kotimatkalle, jonka aikana
omakustanteisia kahvi- ja ruokataukoja. Perille saavutaan
myöhään illalla.
Hinta: alk. 738€ /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan

KOLI &
VAAROJEN VALLOITUS
KANSALLISPUISTOT

Melontaa

oitus

Vaarojen vall

Lähde tutustumaan Suomen tunnetuimpaan
kansallismaisemaan.

Metsäjoo

gaa

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • lounas • Retkieväät x 2 •
Kylpylälippu Koli RelaxSpa x 1 • Opastetut retket/aktiviteetit ohjelman mukaisesti • Matkanjohtajan palvelut

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-Karjalassa, upeassa Kolin kansallispuistossa.

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka Kolille alkaa aamulla ja kohteeseen
saavutaan iltapäivällä. Majoittumisen jälkeen vapaata
aikaa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähdetään melontaretkelle
(säävaraus) ja nautitaan retkieväitä saaressa. Melontaretken jälkeen myöhäinen lounas. Päivän aktiviteettien
jälkeen rentoudutaan RelaxSpa-kylpylässä.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen n. 5h ja 7km mittainen
Vaarojen valloitus -patikointi. Nautitaan retkieväitä tulipaikalla. Patikoinnin jälkeen loppupäivä vapaata.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen palauttava metsäjoogatunti.
Lähtö kotimatkalle

Teemme opastetun päiväretken valloittamaan
Kolin huiput ja Mäkrävaaran sekä melomme
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.

Hinta: alk. 591 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtö: Ma 26.9.2022
Retkien vaativuustaso: keskivaikea
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POHJOIS-KARJALA
& BOMBA
NURMES

Pielisen ran

taa

kylä

Karjalais

Tulgua terveh!

Paateri

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtö: Ma 26.9.2022

Taiteilijoiden rakastaman ja huikaisevan kauniin Pielisen rannalla Pohjois-Karjalassa sijaitseva Bomba on ainutlaatuinen ja omaperäinen
matkailukohde ympäri vuoden. Bomban uudestisyntynyt kylpylähotelli hellii jokaista aistia ja
tarjoaa upeat puitteet lomailuun.
Kylpylähemmottelun lisäksi tutustumme karjalalaiseen elämäntapaan. Bomban talo on
komea hirsirakennus ja karjalaiskylän muut rakennukset henkivät karjalaista rakennuskulttuuria
ja arkkitehtuuria. Alueella on myös hiljentymisen
polku ja tsasouna.
Bomban talon ravintola tarjoilee karjalaisia
perinneherkkuja ja nykyaikaisia makuyhdistelmiä.Vierailemme myös Pielisen museossa ja
kuvanveistäjä Eva Ryynäsen taiteilijakoti-ateljee
Paaterissa, joka on yksi Lieksan suosituimmista
matkakohteista.

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • Päivällinen • Kylpyläpalveluiden
käytön ti ja ke • Tutustuminen Bomban kylään • Opastetut retket Pielisen museoon ja Paateriin • Päiväkahvit •
Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma
Päivä 1. Bussilähtö aamulla ja Pohjois-Karjalaan
saavutaan myöhään iltapäivällä. Majoittumisen jälkeen
vapaata aikaa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö päiväretkelle Pielisen
museoon ja Paateriin. Retken jälkeen mahdollisuus rentoutua kylpylässä.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen aikaa nauttia kylpylän
palveluista. Lisähintainen retki Jurttivaaralle, jonka laelta
näkyy yli Pielisen. Iltapäivällä opastettu kierros Bomban
karjalaiskylässä ja yhteinen illallinen.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen lähtö kotimatkalle
Hinta: alk. 493 € /hlö

24

POHJOIS-KARJALAN
HELMET
BOMBA & KOLI

Upeat kylpy

lät

arat!

a
Valloita v

Paateri

Tämä matka vie meidät Bomban ainutlaatuiseen matkailukohteeseen, Lieksan tärkeimpiin
nähtävyyksiin sekä Kolin kansallismaisemaan.

Päiväkahvit • Retkieväät x 1 • Koli RelaxSpa kylpylän
käyttö x 1 • Opastetut retket/aktiviteetit ohjelman mukaisesti • Matkanjohtajan palvelut

Tutustumme paikalliskulttuuriin Pielisen
museossa sekä kuvanveistäjä Eva Ryynäsen
taiteilijakoti-ateljee Paaterissa, joka on yksi
Lieksan suosituimmista matkakohteista.

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti Pohjois-Karjalaa alkaa
aamulla ja kohteeseen saavutaan myöhään iltapäivällä.
Bomballe majoittumisen jälkeen vapaata aikaa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen päiväretki Pielisen museoon
ja Paateriin. Retken jälkeen nautitaan kylpylän palveluista.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen lähtö Kolille, jossa tehdään
n. 5h ja 7km mittainen Vaarojen valloitus -patikointi. Nautitaan retkieväitä tulipaikalla. Patikoinnin jälkeen on aika
nauttia kylpylän palveluista.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen palauttava metsäjoogatunti.
Lähtö kotimatkalle

Tutustumme Kolin kansallispuistoon tehden
opastetun patikointiretken valloittamaan Kolin
huiput ja Mäkrävaaran. Hotellin rentouttava
kylpylä sekä metsäjooga Kolin laella elvyttävät
ja rentouttavat rankan vaarojen valloituksen
jälkeen.

Hinta: alk. 634 € /hlö

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtö: Ma 26.9.2022
Retkien vaativuustaso: keskivaikea
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön
huoneissa • Aamiaiset • Bomban kylpylän käyttö x 1 •
Retken Pielisen museoon ja Ryynäsen taiteilijakotiin •

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdollista tulla kyytiin mukaan
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SAARISTON LUMOISSA
BENGTSKÄRIN HAAHKAT &
ÖRÖ
SAARISTOMERI

Historiaa

onto

Örön upea lu

Kevään saapuessa myös muuttolinnut palaavat tutuille pesimäalueilleen ulkosaaristossa.
Varsinkin Bengtskär muuttuu lintujen valtakunnaksi kun satoja vaappuvia haakaemoja saapuu
saarelle pesimään. Tällä matkalla kuulemme
oppaan johdolla sekä haahkoista että majakkasaaren historiasta.

Haahkoj

en saari

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Pe 13.5.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Kylpylän ja kuntosalin käyttö
• 2 lounasta • Päiväretki Bengtskärin majakkasaarelle •
Päiväretki Örön linnakesaarelle • Matkanjohtajan palvelut
Matkaohjelma

Yövymme Kasnäsissä, jossa nautimme idyllisestä meriympäristöstä, kylpylän palveluista ja
ravintolan herkuista. Täällä varsinkin kalaruoat
ovat kokeilemisen arvoisia. Kasnäsissä kasvatetaan kirjolohta ja siikaa, joten tuoreus on
taattu.

Päivä 1. Bussimatka kohti Kasnäsiä, josta lähtee
risteily Bengtskärin saarelle läpi Hiittisten saariston.
Bentgskärissä opastettu kierros, tutustuminen haahkojen
elämään ja keittolounas. Paluu Kasnäsiin, jossa majoitutaan hotelliin. Loppuilta vapaata aikaa nauttia kylpylähotellin palveluista.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla ja lähtö merimatkalle kohti
Örön saarta. Lounaan jälkeen tutustumme opastetulla
Örön linnakesaari ja kansallispuisto pursuaa
historiaa sekä ihastuttavaa ainutlaatuista saaris- kävelykierroksella linnakesaaren ainutlaatuiseen historiaan
ja luontoon sekä tykkiasemaan. Paluuristeily Kasnäsiin ja
toluontoa. Täällä näemme luonnon heräävän
lähtö kotimatkalle.
kesään harvinaisten kylmänkukkien avautuessa
ja kuulemme opastetulla kävelykierroksella
Hinta: alk. 395€ /hlö
saaren sotilaallisesta historiasta.
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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SAARISTON LUMOISSA
UTÖ
SAARISTOMERI

Nautiskelu

a

Historiaa

Utöstä löytyy ainutlaatuinen luonto- ja
kulttuuriympäristö, jossa ihminen ja luonto ovat
aina eläneet symbioosissa.

Saaristo

miljöö

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: La 11.6., 27.8.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat •
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Opastettu kävelykierros Utön saaressa • Illallinen •
Matkanjohtajan palvelut

Merenkulku ja laivaväylä on erottamattomasti
sidottu paikallisten historiaan. Väylä saaren
länsipuolella on ollut käytössä jo 1500-luvulta
ja toiminut Suomen porttina ulkomaailmaan.
Tämä väylä mahdollisti silloisille kauppamiehille
meritse pääsyn Turkuun ja siellä oleville markkinoille.
Saarella on mielenkiintoisia historiallisia
nähtävyyksiä kuten majakka, kotiseutumuseo
sekä kaunis kirkko. Opimme Utön historiasta
ja nykyelämästä kierroksella paikallisoppaan
kanssa. Merimatka saarelle sekä meren ympäröimän saariston kaunis, karu luonto on myös
aivan omanlaisensa kokemus.

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti saariston rengastietä ja
Pärnäisten satamaa. 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. Satamaan saavuttuamme lähtee bussimatka kotipysäkkejä kohden.
Hinta: alk. 290 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta 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.

Nötö

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Pe 17.6. ja Ma 8.8.2022
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. 458€ /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Espoo • Myös matkanvarrelta 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.

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.

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.

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: heinäkuussa 2022
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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SAARISTON LUMOISSA
SUURI SAARISTOKIERROS
& PIENI SAARISTOKIERROS

Mossala

ari

Seilin sa

PARAINEN - NAUVO - KORPPOO - HOUTSKARI - INIÖ -KUSTAVI - TAIVASSALO RYMÄTTYLÄ - SEILI

Houtska

ri

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivät: 17.8.2022

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.

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.
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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MERENKURKUN SAARISTO
& VAASA
MAAILMANPERINTÖKOHDE

Majatalo

oto
Raippalu

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Ke 10.8.2022

Saltkare

t

Matkaohjelma
Päivä 1. Aamulla bussi lähtee kohti Vaasaa. Lounas
Juustoportilla ja Vaasassa opastettu kaupunkikierros ja
käynti meteorikraaterilla. Majoittuminen Hotel Vaakunaan,
josta matka jatkuu majatalolle. Majatalon majoittujilla
illallinen ja Vaasan keskustaan jääneillä vapaata aikaa ja
omakustanteinen illallinen.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö Bodvattnet -luontopolkukierrokselle Maailmanperintöoppaan johdolla.
Lounas Maailmanperintöportilla ja tutustuminen näyttelyihin, jonka jälkeen n. kahden tunnin risteily Merenkurkun
sisäsaaristoon. Paluu majoitukseen ja loppuilta vapaata.
Merenkurkun Majatalossa majoittuvilla illallinen.
Päivä 3. Aamiainen ja lähtö vierailulle suositun Strömsö
tv-ohjelman huvilalle, johon tutustutaan oppaan johdolla.
Vierailun jälkeen lähtö kotimatkalle ja pysähdys Keskisen
Kyläkaupalla Tuurissa, jossa ehtii ruokailemaan sekä
tekemään ostoksia omatoimisesti.

Ainutlaatuinen Merenkurkun saaristo Vaasassa
on Suomen ainoa luonnonperintökohde kansainvälisellä Unescon maailmanperintölistalla.
Matkalla tutustutaan opastetusti Merenkurkun
saariston mielenkiintoisimpiin kohteisiin sekä
maalta että mereltä käsin. Tutustumme lisäksi
Vaasan kaupunkiin opastetulla kiertoajelulla,
näemme Suomen kauneimman meteoriittikraaterin Söderfjärdenin sekä vierailemme Ylen
suositun Strömsö ohjelman kuvauspaikkana
toimivassa huvilassa.
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus kahden
hengen huoneessa Vaasan keskustassa (tai lisähintaan
Mustasaaressa majatalossa) • Lounas x 3 • (Illallinen x
2 Majatalomajoittujille) • Opastettu luontopolkukierros •
Maailmanperintöportin näyttelyt • Risteily Vaasan saaristossa • Opastettu kiertoajelu Vaasassa • Opastettu tutustuminen Strömsö huvilaan • Matkanjohtajan palvelut

Hinta: alk. 420 € /hlö Vaasan keskusta
Hinta: alk. 437 € /hlö Majatalomajoitus
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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AHVENANMAAN ITSEHALLINTO TÄYTTÄÄ
100 VUOTTA

AHVENANMAA VIHANNOI FESTIVAALI
3pv Pe 27.5.2022

Ahvenanmaan itsehallinto täyttää 100 vuotta.
Itsehallintoa juhlistetaan ja muistetaan monin
eri tavoin. Maakunnan merkkivuosi alkoi 9.
kesäkuuta 2021, ja se huipentuu 9.6.2022
maakuntapäivien 100-vuotisjuhlaan.

AHVENANMAAN SAARISTO & JUHANNUS
3pv To 23.6.2022

Tänä kesänä Ahvenanmaalla on siis syytä
juhlaan. Juhlavuotta juhlistetaan erilaisin tilaisuuksin ja tapahtumin koko kesän ajan. Nyt jos
koskaan on hyvä syy lähteä tutustumaan ihastuttavaan Ahvenanmaan saaristoon

SAARISTON LUMOISSA - KÖKAR
2pv La 11.6.2022 ja La 27.8.2022

AHVENANMAAN SADONKORJUUJUHLAT
3pv Pe 16.9.2022

Tutustu Ahvenanmaan matkatarjontaamme.
Voit myös räätälöidä oman ryhmämatkan kanssamme. Kysy lisää!
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AHVENANMAA
VIHANNOI - KEVÄTFESTIVAALI
MAARIANHAMINA

Sesonkituo

tteita

lua
Herkutte

Vuotuinen, toukokuun lopulla järjestettävä
Ahvenanmaa Vihannoi on kevätfestivaali, juhla
kevään kunniaksi. Koe omenapuiden kukinta,
maistele parsaa ja muita kevään varhaisvihanneksia, silitä lampaita ja nauti valoisista kevätilloista.

Makuelä

myksiä

Matkaohjelma
Päivä 1. Aikainen aamulähtö Turkuun, josta lähtö
merimatkalle kohti Ahvenanmaata uudella Viking Glorialla.
Maarianhaminassa majoittuminen hotelli Cikadaan ja
iltapäivä vapaata-aikaa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö Ahvenanmaa vihannoi
-kierrokselle paikallisoppaan johdolla. Tutustumme mm.
Open Water Breweryn olutpanimoon, Pellaksen laivuritaloon, Amalian limonaditehtaaseen, Öfvergårdsin omenamehutilaan sekä Stallhagenin panimoon. Päiväretken
aikana nautimme keittolounaan sekä päivällisen Michael
Björklundin Smakbyn ravintolassa.
Päivä 3. Aamiainen, huoneiden luovutus ja vierailu merenkulkumuseolla ja Pommern-laivalla. Museolta siirrymme
satamaan ja merimatkalle Viking Gracella kohti Turkua,
josta bussi ajaa kotipysäkeille.

Tutustumme Ahvenanmaan avoimiin maatiloihin sekä muihin käyntikohteisiin, mm. Stallhagenin panimoon sekä paikallinen parsatilaan Päiväretken aikana nautimme maittavan
lounaan sekä herkullisen päivällisen kuuluisan
TV-kokki Michael Björklundin Smakbyn ravintolassa.
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 27.5.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen Maarianhaminassa • Ohjelman mukaiset kiertoajelut, kohteet
ja nähtävyydet Ahvenanmaalla • Lounas • Päivällinen •
Matkanjohtajan palvelut

Hinta: alk. 445 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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SAARISTON LUMOISSA
KÖKAR
SAARISTOMERI

utta

u
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 11.6. ja La 27.8.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Lautta- ja
laivamatkat • Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen •
Kaksi opastettua kiertoajelua ja sisäänpääsy Kökarin museoon • Lounas x 2 • Illallinen • Matkanjohtajan palvelut

a

Merihotelli

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka saaristotietä pitkin Pärnäisten
sataman kautta kohti Korppoota. Lounas matkan varrella.
Galtbyn satamassa siirrytään alukselle ja merimatkalle
Kökariin. Lauttamatkan kesto n. 2,5h. Kökariin saavuttuamme opastettu kierros paikallisen oppaan johdolla.
Kierroksen jälkeen majoittuminen hotelli Brudhäliin ja
päivällinen hotellin ravintolassa.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Opastettu retki saarella, ja
käynti mm. Kökarin museossa, jonka jälkeen paluu-matka
yhteysaluksella Galtbyyn. Satamasta ajetaan Nauvoon,
jossa on myöhäinen lounas. Lounaan jälkeen jää vapaata
aikaa nauttia kaupoista sekä Nauvon nähtävyyksistä.
Iltapäivällä lähdetään Pärnäisten sataman kautta kotipysäkkejä kohden.
Hinta: alk. 361 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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AHVENANMAAN SAARISTO
& JUHANNUS
BRÄNDÖ & MAARIANHAMINA

Päivä 2. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu saaristomaisemissa lautalla Torsholmasta Hummelvikiin ja kohti
Smakbytä, jossa nautitaan makoisa juhannuslounas.
Tutustuminen opastetusti mm. Kastelhoman linnaan.
Kierroksen jälkeen ajetaan Maarianhaminaan, jossa
majoitutaan Hotelli Adloniin. Kiertoajelu Maarianhaminassa
josta jatketaan Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseolle, jossa
seurataan mm. Pohjoismaiden suurimman juhannussalon
pystyttämistä ja juhannusjuhlan ohjelmaa. Juhlan jälkeen
kuljetus hotellille.
Päivä 3. Aamiainen ja vapaata aikaa Maarianhaminassa. Mahdollisuus osallistua lisähintaiselle retkelle Eckerön
saarelle. Puolenpäivän jälkeen lähtö satamaan ja
merimatkalle Viking Gracella kohti Turkua, josta bussi ajaa
kotipysäkeille.

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 23.6.2022
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. Matka kulkee Kustavin kautta, lautalla Osnäsiltä
Brandön saarelle, jonka historiaan tutustutaan paikallisen
oppaan johdolla ennen majoittumista viihtyisään Hotelli
Gullvivaniin. Illallinen hotellin ravintolassa. Halukkaille
mahdollisuus saunoa rantasaunassa.
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Hinta: alk. 477 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan

AHVENANMAAN
SADONKORJUUJUHLA
MAARIANHAMINA

Maatiloja

eita
Lähituott

Vuotuinen syyskuussa järjestettävä Ahvenanmaan Sadonkorjuujuhla on yksi syksyn kohokohdista Ahvenanmaalla. Tämä tapahtuma
tarjoaa maku- ja maalaiselämyksiä kaikenikäisille matkailijoille.

Makuelä

myksiä

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 16.9.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen Maarianhaminassa • Ohjelman mukaiset kiertoajelut, kohteet
ja nähtävyydet Ahvenanmaalla • Lounas • Päivällinen •
Matkanjohtajan palvelut

Tutustumme paikallisoppaan johdolla Ahvenanmaan avoimiin maatiloihin sekä muihin käyntikohteisiin, kuten Stallhagenin panimoon sekä
paikalliseen omenatilaan.
Nautimme sadon-korjuun teeman mukaisen
lounaan sekä päivällisen huippukokki Michael
Björklundin Smakbyn ravintolassa. Lisäksi tutustumme Ahvenanmaan merenkulkumuseoon
ja yhteen Maarianhaminan tunnetuimmista
nähtävyyksistä, Pommern-laivaan.

Matkaohjelma
Päivä 1. Aikainen aamulähtö Turkuun, josta lähtö
merimatkalle Maarianhaminaan. Iltapäivällä saavutaan
Maarianhaminaan ja majoitutaan hotelliin. Iltapäivä vapaata-aikaa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähdetään Sadonkorjuujuhla
-kierrokselle paikallisoppaan johdolla. Kierroksella tutustutaan mm. lihatilaan, käsityöläisten taloon, omenamehutilaan sekä Stallhagenin olutpanimoon. Lounas sekä
päivällinen nautitaan Smakbyn ravintolassa.
Päivä 3. Aamiainen ja vierailu merenkulkumuseolla ja
Pommern-laivalla. Siirtyminen satamaan ja merimatkalle
kohti Turkua, josta bussi ajaa kotipysäkeille.

Tule juhlimaan kanssamme uutta satoa, nauttimaan lähiruoasta ja tunnelmallisesti pimenevistä syysilloista sekä inspiroivista kohtaamisista
ahvenanmaalaisten ruoantuottajien kanssa.

Hinta: alk. 443 € /hlö
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Terveydeksi!
HYVINVOINTILOMAT
KOTIMAAN KYLPYLÖISSÄ

Rentoutust

a

a

elu
Hemmott

Virkisty

stä

Terveydeksi -hyvinvointilomat tarjoaa virkistystä, hemmottelua ja terveyttä edistävää palvelua hyvätasoisissa kylpylöissä ympäri Suomen. Valikoimastamme löytyy kotimaan parhaimmiksi kehutut
kylpylähotellit monipuolisine palveluineen. Voit siis valita kohteiden joukosta juuri itsellesi sopivimman vaihtoehdon.
Lomapaketit sisältävät useimmiten kaiken tarvittavan kätevässä paketissa kuljetuksineen, majoituksineen, ruokailuineen ja hoitoineen. Lisäksi kohteemme ovat valikoitu niin, että loman aikana
saat myös nauttia luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä aktiviteeteista luonnossa. Tarjolla on
vaihtoehtoja omatoimisemmasta lomapaketista täysin ohjattuun hyvinvointiloma -pakettiin, joten
tarjolla on jokaiselle jotain.
Lähde kanssamme kokemaan kotimaista kylpyläkulttuuria!
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HYVINVOINTILOMAT
JÄRVISYDÄN
RANTASALMI
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Koe elämyksellinen loma Rantasalmen Järvisydämessä, joka sijaitsee Linnasaaren
järvikansallispuiston portilla keskellä Saimaata.

Päivä 3. Aamiainen. Rentoutumista nauttien kylpylähotellin palveluista ja ympäröivästä luonnosta
Päivä 4. Aamiainen. Omatoiminen aamupäivä ja puoliltapäivin luovutetaan huoneet ja lähdetään kotimatkalle.

Majoitumme uusiin upeisiin kotasviitteihin, joissa kaikissa on kattoikkuna tähtitaivaan katselua
varten sekä nautimme tietysti aivan ainutlaatuisesta Järvikylpylästä, jossa koet uudenlaisen
suomalaisen järvihyvinvointikokemuksen...

Hinta: alk. 671 €/hlö

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Ke 30.3., 1.6., 3.8. ja 12.10.2022

Järvikylpylässä koet uudenlaisen suomalaisen
järvihyvinvointikokemuksen, sillä kaikki rakennusmateriaalit ovat luonnonläheisiä; Saimaan
järvivettä, luonnonkiveä ja yli 500 vuotta vanhoja uppotukkeja. Kylpylä lämpenee järvi-/
maalämmöllä ja aurinkoenergialla.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
metsäsviiteissä tai kotasviiteissä aamiaisineen • Sauna- ja
allasosaston käyttö 1krt/päivä • 1 valinnainen aktiviteetti •
Edustajamme palvelut meno- ja paluumatkoilla
Matkaohjelma
Päivä 1. Saapuminen kylpylähotellille, majoittuminen ja
aikaa rentoutua kylpylässä ja lähiluonnossa omatoimisesti.
Päivä 2. Aamiainen. Rentoutumista nauttien kylpylähotellin palveluista ja ympäröivästä luonnosta.

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan

Kylpylässä on 6 saunaa. Saunat ovat yhteiskäytössä miehille ja naisille, joten saunan
lämmöistä pääset nauttimaan uima-asussa.
Ehdit kylpylävierailusi aikana tutustua kaikkien
saunojemme leppeisiin löylyihin ja kovempia
löylyjä kaipaavia suosittelemme suuntaamaan
kivisaunan lauteille!
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HYVINVOINTILOMAT
IMATRAN KYLPYLÄ
IMATRA
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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 30.3., 1.6., 3.8. ja 12.10.2022

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. 441 €/hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan

Kylpylä Taikametsä on suomalaiseen luontoon teemoitettu huomioiden erilaiset sääilmiöt
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön sumusta sateeseen ja ukkoseen.
Saunoja, porealtaita, vesihierontapisteitä, jalhuoneissa aamiaisineen • Puolihoitoruokailut • Kylpylä
ka- ja kävelyaltaat sekä palautumiseen sopivat
Taikametsän vapaan käytön • 3 hoitoa hoitovalikoimasta • kuuma- ja kylmäaltaat. Virtauslaitteella varustetEdustajamme palvelut meno- ja paluumatkoilla
tu vesijuoksuallas mahdollistaa treenaamisen.
Kuntouintiallas, terapia-altaat sekä ympäri vuoden lämmitetty ulkoallas, jonne voi uida suoraan
kylpylästä...
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HYVINVOINTILOMAT
HOTELLI KEURUSSELKÄ
KEURUSSELKÄ

Hemmottelu

a

lua
Herkutte

Terveydeksi -hyvinvointilomat tarjoavat virkistystä, hemmottelua ja terveyttä edistävää palvelua hyvätasoisissa kylpylähotelleissa ympäri
Suomen.
Hotelli Keurusselkä on klassikkohotelli keskellä
kauneinta Suomea. Täällä rentoudutaan viihtyisässä kylpylässä, nautitaan hotellin kauniista
ympäristöstä sekä kattavasta ohjelmasta.
Loman kruunaa hotellin livemusiikin säestämät
perjantaitanssit..
Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Ke 27.4., 31.8. ja 9.11.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2
hlön huoneissa aamiaisineen • 3 päivällistä • Kylpylän ja
kuntosalin vapaa käyttö • Ohjattua toimintaa ohjelman mukaan • 1 hoidon hoitovalikoimasta • Edustajamme palvelut
meno- ja paluumatkoilla

Rentoutu

mista

Matkaohjelma
Päivä 1. Saapuminen kylpylähotellille iltapäivällä, majoittuminen huoneisiin ja aikaa käydä kylpylässä tai hoidoissa
ennen päivällistä. Päivällinen ja tietovisailua.
Päivät 2. Aamiainen. Luento “Terveyttä luonnonkasveista”. Iltapäivätanssit tai lavistunti. Päivällinen hotellin
ravintolassa. Rantasauna lämpimänä sekä yhteislaulua.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen kävelyretki laavulle ja nokipannukahvit. Kevyttä venyttelyä, päivällinen ja perjantain
livemusiikki-iltamat.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa. Puoliltapäivin
lähtö kotimatkalle.
Hinta: alk. 550 €/hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
Kauniin ympäristön ja liikuntamahdollisuuksien
lisäksi hotellista löytyy saunaosasto, pieni uimaallas, poreallas ja lasten kahluuallas. Rannassa
on rantasauna, josta pääsee pulahtamaan Keurusselän siniseen syleilyyn.
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HYVINVOINTILOMAT
SPA HOTEL PEURUNKA
LAUKAA

Hemmottelu
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Peurunkajärven rannalla, lyhyen ajomatkan
päässä Jyväskylästä keskellä kaunista keskisuomalaista luontoa sijaitsevassa kylpylähotellissa on erinomaiset urheilu-, kylpylä- ja
vesipuistoalueet, yksityinen hiekkaranta ja hyvä
ravintola.

Matkaohjelma
Päivä 1. Saapuminen kylpylähotellille myöhään iltapäivällä, majoittuminen huoneisiin, talon esittely, päivällinen hotellin ravintolassa ja aika nauttia kylpylän palveluista.
Päivä 2. Aamiainen. Ohjattu kehonhuoltotunti. Omatoimista ohjelmaa. Päivällinen hotellin ravintolassa.
Päivä 3. Aamiainen.Vapaata nauttimista kylpylähotellin
palveluista ja viihdeohjelmasta.
Lähistöltä löytyy kattavat retkeily- ja ulkoilureitit
sekä tarjolla on monipuolinen aktiviteettitarjonta. Päivä 4. Aamiaisen jälkeen hetki vapaata aikaa. Puoliltapäivin lähtö kotimatkalle.
Kylpyläosastolla on mukava rentoutua aktiivisen
päivän päätteeksi.
Hinta: alk. 447 €/hlö
Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Ke 27.4., 31.8. ja 9.11.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • 3 päivällistä • Kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö • Hotellin viihdeohjelman • 1 hoidon
hoitovalikoimasta • Ohjatun kehonhuoltotunnin • Edustajamme palvelut meno- ja paluumatkoilla

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
Kylpylässä on useita altaita eri tarkoituksiin
kuten porealtaita, jokiallas, kylmäallas, hemmotteluallas, lastenallas ja pienten lasten allas.
Altaille saa pikkusuolaista Bistrosta ja herkkuja
jäätelöbaarista. Täällä voi saunoa tavallisessa
saunassa, infrapunasaunassa sekä lempeässä
höyrysaunassa. Rantasauna ja savusauna ovat
varattavissa erikseen.
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HYVINVOINTILOMAT
SCANDIC LAAJAVUORI
JYVÄSKYLÄ

Hemmottelu
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Terveydeksi -hyvinvointilomat tarjoavat virkistystä, hemmottelua ja terveyttä edistävää palvelua hyvätasoisissa kylpylähotelleissa ympäri
Suomen.
Scandic Laajavuoren Kylpylähotelli sijaitsee
Jyväskylässä jylhissä ja viehättävissä luontomaisemissa rannan läheisyydessä. Alueelta
löytyy kattavat retkeily- ja ulkoilureitit ja tarjolla
on monipuolinen aktiviteettitarjonta.
Hotellista on myös helppo käydä Jyväskylässä
tutustumassa kaupungin kulttuuritarjontaan tai
mennä vaikkapa ostoksille. Kylpyläosastolla on
mukava rentoutua päivän päätteeksi.
Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Ke 27.4., 31.8. ja 9.11.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Kylpylän ja kuntosalin vapaa
käyttö • 1 hoidon hoitovalikoimasta • Edustajamme palvelut meno- ja paluumatkoilla

Herkutte

lua

Matkaohjelma
Päivä 1. Saapuminen kylpylähotellille myöhään iltapäivällä, majoittuminen huoneisiin ja vapaata aikaa
nauttia kylpylän palveluista.
Päivät 2. Aamiainen. Kylpylähotellin palvelut käytettävissä. Etukäteen valittuja yksilöhoitoja.
Päivä 3. Aamiainen. Kylpylähotellin palvelut käytettävissä. Etukäteen valittuja yksilöhoitoja.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa. Puoliltapäivin
lähtö kotimatkalle.
Hinta: alk. 379 €/hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
Virkistävän irtioton arjesta viimeistelee Laajavuoren laadukas kylpyläosasto. Nauti lämpimistä
porealtaista ja vesilaguunista tai ui kuntouintialtaassa. Monipuolinen saunavalikoima ei jätä
ketään kylmäksi. Miehet voivat lämmitellä korpi-,
mökki-, citysaunassa, naiset ruusu- tai kristallisaunassa. Yhteinen höyrysauna naisille ja miehille sekä monista terveysvaikutuksistaan kiitelty
infrapunasauna.
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HYVINVOINTILOMAT
HOLIDAY CLUB SAIMAA
LAPPEENRANTA

Rentoutum

ista

t Saimaan rann
alla
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Saimaan rannalla sijaitseva Holiday Club
Saimaan kylpylähotelli tarjoaa monipuolisia
elämyksiä kaikenikäisille. Alueelta löytyy mm.
golfkenttä ja kesäisin kannattaa kokeilla erilaisia
vesiurheilulajeja Saimaan upeissa järvimaisemissa. Keilaviihdekeskus tarjoaa viihdykettä
sadepäivän varalle.
Sirkusteemaisessa kylpylässä nautitaan
poreista ja rentoudutaan saunamaailman lukuisissa erilaisissa saunoissa, hemmotellaan
kehoa Harmony Span monipuolisten
kylpylähoitojen tai vaikkapa rentouttavan hieronnan parissa.
Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Ke 30.3., 1.6., 3.8. ja 12.10.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Kylpylän- ja erikoissaunamaailman vapaan käytön • Edustajamme palvelut meno- ja
paluumatkoilla

Matkaohjelma
Päivä 1. Saapuminen kylpylähotellille, majoittuminen ja
aikaa käydä kylpylässä tai hoidoissa.
Päivät 2-3 Aamiainen ja aika hyödyntää kylpylän palveluita sekä lisähintaisia kylpylähoitoja (varataan etukäteen).
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa puolille päivin,
jolloin luovutetaan huoneet ja lähdetään kotimatkalle.
Hinta: alk. 313 €/hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
Cirque de Saimaa -kylpylä leikittelee huvipuisto- ja sirkusmaailmaan sijoittuvalla teemalla.
Joenuomaa mukailevalla allaskokonaisuudella
on niin hierontapisteitä kuin vesi-iloitteluunkin
aktivoivia alueita kuten peliallas sekä uimahyppyihin houkutteleva hyppyallas laitureineen.
Saunamaailmassa on neljä yhteissaunaa: mastersauna, suolasauna, höyrysauna sekä mökkisauna. Löylyjen jälkeen voit viilentyä erikoissuihkujen alla. Saunamaailmassa on myös pieni
allas. Saunamaailman baarista voit ostaa virvokkeita huoneen laskuun.
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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
omaa aikaa.
Punkaharjulla, Kruunupuistossa nautimme
Päivä 2. Aamiainen ja opastettu tutustuminen Metsähyvinvointikeskuksen palveluista opastetusti ja
museo Lustoon, Omatoimista sauvakävelyä harjualueella,
omatoimisesti keskellä upeaa kansallismaiseyksilöhoitoja aikataulun mukaan ja päivällinen.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen ohjattua rentoutusta. Päivälmaa, luonnon muovaamaa harjumamuodostellinen hotellin ravintolassa. Kylpylä- ja yksilöhoitoja.
maa Saimaan syleilyssä. Majoitumme nostalgisessa jugend-tyylisessä Villa Urhola huvilassa Päivä 4. Aamiaisen jälkeen vapaata ja puoliltapäivin
lähtö kotimatkalle.
tai jugend-talon superior-tason huoneissa.
Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: 30.3. ja 1.6.2022
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Metsämuseo Lusto • Ohjattu ulkoiluretki • 45 min hoito (hieronta tai jalkahoito) • Ohjattua
ryhmäliikuntaa • Ohjattu rentoutus • Edustajamme palvelut
meno- ja paluumatkoilla

Hinta: alk. 561 €/hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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HYVINVOINTILOMAT
ANTTOLANHOVI
ANTTOLA

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 26.9.2022
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

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. 481 €/hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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KROATIAN KIERTOMATKA
SINJIN - SPLIT - TROGIRIN

Trogir

Omis

Lähde kanssamme upealle kiertomatkalle
Kroatian asiantuntijaoppaan Kristiina Auron
matkassa. Näe kuvankauniin, turkoosina välkehtivän, Adrianmeren rannikon mielenkiintoisimpia kohteita.

Split

Matkaohjelma
Päivä 1. Mahdollisuus lisähintaiseen bussikuljetukseen
lentokentälle. Aikainen aamulento Helsinki-Vantaan lentokentältä. Splitin lentokentältä lähtö bussikierrokselle Sinjin
kaupunkiin. Lounas. Matka jatkuu Omisin kaupunkiin,
jossa majoitutaan hotelliin. Ilta vapaata aikaa.
Matkalla tutustumme mm. Sinjin, Splitin, sekä
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähdetään päiväretkelle
Trogirin kaupunkeihin ja niiden historiaan.
Splitiin, jossa opastettu kävelykierros ja vapaata aikaa.
Teemme veneretken Cetine-joen kanjonia
Tutustuminen kuvanveistäjä Ivan Metrovicin Galleriaan.
pitkin, vierailemme Kroatian kauneimmassa
Paluu Omisiin ja päivällinen.
kansallispuistossa sekä lähdemme jeeppisafarin Päivä 3. Aamiainen ja aamupäivä vapaata aikaa. Puolelkatsomaan harvinaisia villihevosia.
ta päivin lähtö veneretkellä Cetine-joen kanjonille. Lounas.
Ilta vapaata aikaa Omisissa.
Majoitumme matkan ajan idyllisessä hiekkaran- Päivä 4. Aamiaisen jälkeen lähtö päiväretkelle Bosnian
noistaan tunnetussa Omisin kaupungissa aivan puolelle, jossa tutustuminen Livnon kirkkoon, museoihin ja
Splitin kupeessa..
paikallisiin villihevosiin. Päivällinen ja paluu Omisiin.
Päivä 5. Aamiainen ja lähtö vierailulle Krkan kansallispuMatkan kesto: 5 päivää
istoon. Kierroksen jälkeen palaamme laivalla jokea pitkin
Lähtöpäivä: Su 25.9.2022
Skradinin kaupunkiin, josta siirrymme bussilla idylliseen
Hintaan sisältyy: • Lennot • Bussikuljetukset kohtees- Trogirin pikkukaupunkiin, jossa paikallisopastus. Matka
jatkuu Solinin kaupunkiin ja sieltä Splittiin lentokentälle.
sa • Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Ohjelman
mukaiset kiertoajelut, kohteet ja nähtävyydet • Lounas x 2 Myöhäinen iltalento Helsinkiin. Mahdollisuus lisähintaiseen
bussikuljetukseen
• Päivällinen x 3 • Matkanjohtajan palvelut
Lisähintaiset bussikuljetukset Hyvinkää, Riihimäki, Njärvi
Hinta: alk. 1269 € /hlö
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TALLINNAN
PÄIVÄRISTEILYT
OMA BUSSI MUKANA

Meri-ilmaa

Shoppailua

Minilomalle Tallinnaan
Matkan kesto: 1 päivä
Lähtöpäivät: 24.03., 21.04., 19.05., 16.06.,
14.07., 11.08., 08.09., 06.10., 03.11. ja
01.12.2022
Viihtyisä laivamatka suomalaisella Eckerö
Linen M/S Finlandialla rentoutuen, herkutellen
ja laivan ohjelmatarjonnasta nauttien.Tallinnassa oma bussi kiertää sovitut ostoskohteet
ja nähtävyydet. Voit myös liikkua omatoimisesti
upeassa Tallinnassa, tehdä edullisia ostoksia
vanhassa kaupungissa ja käydä vaikkapa katsastamassa kaupungin trendikkäimmät ravintolat ja baarit

Herkutt

elua

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat •
Aamiainen • Käyntikohteet Tallinnassa • Matkanjohtajan
palvelut
Käyntikohteet Tallinnassa
Tallinnassa käydään Rocca Al Maren kauppakeskuksessa
tai uusitussa Ülemisten kauppakeskuksessa ohjelman
mukaisesti. Käydessämme Rocca Al Maren kauppakeskuksessa halukkailla on mahdollisuus omatoimiseen
vierailuun Mustamäe Elamus Spassa, joka on Viron suurin
kylpylä- ja saunakeskus.
Ülemiste 24.3., 19.5., 14.7., 8.9. ja 3.11.
Rocca Al Mare 21.4., 16.6., 11.8., 6.10. ja 1.12.
Hinta: alk. 53 € /hlö
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista
tulla kyytiin mukaan
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HYÖDYNNÄ AIKAISEN VARAAJAN ETUSI!
Kun varaat Uudenmaan Seuramatkojen
yön yli matkan kotimaahan yli 60 vrk ennen
lähtöpäivää, myönnämme sinulle matkapaketin
hinnasta Early Bird -alennuksen 20 €/hlö.
Lisäksi tarjoamme joustavammat varaus - ja
peruutusehdot Early Bird -varauksiin, poislukien
oopperamatkat.

Ennakkomaksun maksettuasi voit tarvittaessa
peruuttaa varauksesi vain 20 € / hlö toimistokuluja vastaan viimeistään 60 vrk ennen
matkan alkua. Loppumaksu tulee maksettavaksi
normaalien ehtojen mukaisesti 30 vrk ennen
matkan alkua.
Etu on voimassa kesäkuun 2022 loppuun asti.
Alennus ei ole yhdistettävissä muihin alennuksiin ja koskee vain uusia varauksia. Alennusta
ei voi siirtää muihin matkavarauksiin.
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TULOSSA!

Herkuttelua

aa
Tunnelm

Joulumatkat
Pe 23.12. - ma 26.12.2022

Rauhoitt

umista

Joulun Kylpyläloma Turun Ruissalossa, 4pv
Joulun rentouttava kylpylälomapaketti Ruissalo
Spassa,Turussa, Ruissalon upealla saarella, jonka ihastuttavassa suojellussa tammimetsikössä risteilevät hyvin
hoidetut polut ja reitit.

Lämpöistä tunnelmaa, jouluista ohjelmaa,
valmiiksi katetut joulupöydät herkkuineen ja
rentouttavia kylpylähoitoja upeissa kotimaan
kylpylähotelleissa...

Joulun Kylpyläloma Imatralla, 4pv
Joulun kylpylälomapaketti Turussa, Ruissalon upealla
saarella, jonka ihastuttavassa suojellussa tammimetsikössä risteilevät hyvin hoidetut polut ja reitit.

Anttolanhovin Perinteinen Joulu, 4pv
Lähde viettämään täyden palvelun joulua kauniisiin
maisemiin Saimaan rannalle.

Unelmien Joulu Punkaharjulla, 4pv
Kruunupuiston joulussa vaalitaan joulun perinteitä; mm.
musiikkia, kirkkoretki ja kiireetöntä yhdessäoloa...

Joulun Kylpyläloma Lohjalla, 4pv
Lohjanjärven rannalla sijaitsevan Lohja Spa & Resortin
joulupaketti takaa stressittömän ja rauhallisen loman.

Joululoma Kolin Kansallismaisemissa, 4pv
Kolin perinteisen joulupaketin ohjelmassa on mm. kuusenhakuretki, joulurauhan julistus Kolin huipulla, retki joulukirkkoon, yhteislauluhetkiä ja joulupukin vierailu..

Joulun Kylpyläloma Naantalissa, 4pv
Lähde rentoutumaan ja nauttimaan joulun ajan kylpylälomasta monipuoliseen ja palkittuun Naantali Spahan, aina
aurinkoiseen Naantaliin.

Joululoma Bomballa, 4pv
Pohjois-Karjalassa, Bomballa tarjoillaan aitoja karjalaisia
jouluperinteitä ruokineen, leikkeineen ja lauluineen...
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RYHMILLE

Upeita koht

eita

ä

t
Virkistys

Oletteko miettineet ystävien tai yhdistyksenne
jäsenten kesken matkalle lähtemistä? Löytyikö
esitteestä teille sopiva matka?

Yhdessäo

loa

Olemme kokenut ryhmämatkojen järjestäjä jo
vuodesta 1968 lähtien. Meillä on käytettävissä
satoja retkiohjelmia, ideoita ja tietoa hyvistä,
mielenkiintoisista ryhmille sopivista kohteista.
Tarjolla on eri mittaisia matkaohjelmia bussimatkapaketeista, lento & hotellipaketteihin niin
kotimaassa kuin ulkomailla.

Tiesittehän jo, että voitte myös lähteä ryhmässä
valmiiksi suunnitellulle Uudenmaan
Seuramatkojen valmismatkalle.
Varaa ryhmällesi paikat matkaltamme ilman
huolta lopullisesta ryhmäkoosta, matkan suunnittelusta, lippuvarauksista, opastuksista tai
ruokailuista. Myönnämme ryhmäalennuksen
jo yli 5 henkilön ryhmille, kysy siis lisää ryhmäalennuksista toimistoltamme.

Ole yhteydessä toimistoomme puhelimitse arkisin klo 10-12 numeroon 019-4274700 tai laita
sähköpostia toimisto@uudenmaanseuramatkat.
fi.
Ryhmän edustajan on myös mahdollista varata
tapaamisaika Matka-asiantuntijallemme toimistollemme matkasuunnittelua varten.

Ja mikäli valmismatkapaketeista ei löydy ryhmällenne sopivaa matkaa, räätälöimme mielellämme juuri ryhmänne toiveiden mukaisen
matkapaketin.

Tervetuloa meidän matkaan!

Esitteen kuvat: Uudenmaan Seuramatkat Oy, Visit Åland, Scandic-hotellit, HolidayClub-hotellit, Sokos-hotellit, Prime-hotellit, Hotelli
Keurusselkä, Hotelli Kasnäs, Merenkurkun Majatalo, Imatran Kylpylä, Hotelli Peurunka, Järvisydän, Kruunupuisto, Bengtskär Visit
Häme, Keskisen Kyläkauppa, Helvetinjärvi, Seitseminen, Päijänne, Repovesi, Jyväskylä, Ilmajoki, Savonlinnan Oopperajuhlat ja
Anttolanhovi...

50

51

KANSSAMME KOHTI EKOLOGISEMPAA JA KESTÄVÄMPÄÄ MATKAILUA
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!

TÄYDEN PALVELUN MATKANJÄRJESTÄJÄ HYVINKÄÄN KESKUSTASSA

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

