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SUOMALAISTA OSAAMISTA JA PALVELUA

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

Järjestämme erilaisia ryhmämatkoja niin ko-
timaahan 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 tyyp-
iltään sitten kyseessä lomamatka, kulttuuriko-
hde, luontoretki, leirikoulu-, harraste-, teatteri-, 
tyhy- tai kokousmatka. Kysy myös ryhmäetuja!

MATKUSTA HIILIVIISAAMMIN

Pyrimme toiminnassamme ottamaan huomioon 
kestävän matkailun periaatteet ja pienentämään 
matkailun tuottamaa hiilijalanjälkeä.
 
Bussimme kulkevat puhtaammin 100% jätteistä 
ja tähteistä valmistetulla polttoaineella. Pyrimme 
kaikissa matkapaketeissa suosimaan bussien 
ja junien käyttöä ja teemme ensisijaisesti vain 
suoria Finnairin lentoja kohteisiin.

Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme 
sitoutumista ympäristöystävällisempään ja vas-
tuullisempaan matkailuun. Monilta hotellikump-
paneiltamme löytyy mm. GreenKey -sertifikaatti.
Tutustu kestävän matkailun sivuumme ja 
hiiliviisaampaan matkailuun.

SUOSITTELEMME!

Nyt kannattaa tutustua luontomatkapaketteihin, 
jotka kuljettavat sinut opastetusti ja turvallisesti 
luonnon syleilyyn, mitä hienoimpiin kansallis-
puistoihin ja luontokohteisiin.

ET TARVITSE OMAA AUTOA!

Hyppää kyytiin kotimaan parhaisiin kohteisiin!

SISÄLLYSLUETTELO

LUONTOMATKAT                                          sivut
Kaikille sopivia luontomatkoja kotimaan 
upeimpiin kansallispuistoihin ja
luontokohteisiin.                                              4-17

KOTIMAAN MATKAT 
Kulttuuri-, elämykset, päiväretket, teatterit,
konsertit ja teemamatkat                              23-34

SAARISTOMATKAT
Saariston lumoissa kohteet                           18-22

ULKOMAAN MATKAT

Teemamatkat, Kiertomatkat, Lukijamatkat
ja Tallinnan Päiväristeilyt                              35-39

RYHMILLE JA YRITYKSILLE...
Urheiluseurat, joukkueet, järjestöt, yritykset ja 
muut ryhmät; Tuotamme Teille koko paketin 
kuljetuksineen, ruokailuineen ja aktiviteetteineen, 
kaikki kätevästi samalla laskulla.                         3

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

Tutustu jatkuvasti päivittyvään tarjon-
taamme esim. JOULUMATKAT päivitetään 
kesällä 2023. Seuraa myös Somessa:

Verkkosivut: www.uudenmaanseuramatkat.fi
Facebook:USMatkat
Instagram: usmatkat
Youtube: Kotimaan Matkat - Uudenmaan Seuramatkat

Tervetuloa ostoksille 
matkaverkkokauppaamme:

www.uudenmaanseuramatkat.fi

TÄYDEN PALVELUN 
MATKANJÄRJESTÄJÄ 
PALVELUKSESSANNE
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YhdessäoloaBussipaketitUpeita kohteita

PALVELUT MYÖS RYHMILLE

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

Tiesittehän jo, että voitte myös lähteä ryhmässä 
valmiiksi suunnitellulle Uudenmaan 
Seuramatkojen valmismatkalle. 

Varaa ryhmällesi paikat matkaltamme ilman 
huolta lopullisesta ryhmäkoosta, matkan suun-
nittelusta, lippuvarauksista, opastuksista tai 
ruokailuista. Myönnämme ryhmäalennuksen 
jo yli 5 henkilön ryhmille, kysy siis lisää ryh-
mäalennuksista toimistoltamme. 

Ja mikäli valmismatkapaketeista ei löydy ryh-
mällenne sopivaa matkaa, räätälöimme mielel-
lämme juuri ryhmänne toiveiden mukaisen 
matkapaketin. 

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 bussi-
matkapaketeista, lento & hotellipaketteihin niin 
kotimaassa kuin ulkomailla. 

Ole yhteydessä toimistoomme puhelimitse arki-
sin klo 10-12 numeroon 019-4274700 tai laita 
sähköpostia toimisto@uudenmaanseuramatkat.
fi. 

Ryhmän edustajan on myös mahdollista varata 
tapaamisaika Matka-asiantuntijallemme toimis-
tollemme matkasuunnittelua varten.

Tervetuloa meidän matkaan!

Esitteen kuvat: Uudenmaan Seuramatkat Oy, Visit Åland, Scandic-hotellit, HolidayClub-hotellit, Sokos-hotellit, Prime-hotellit, , Hotelli Kasnäs, Visit Vaasa, Bengt-
skär, Visit Häme, Päijänne, Repovesi, Jyväskylä, Ilmajoki, Savonlinnan Oopperajuhlat, Metsähallitus, AdobeStockphotos, Päijänne Hilden, Visit Suomussalmi, 
Visit Posio
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KUUSAMON TALVISET ELÄMYKSET
Matkan kesto: 6 päivää
Lähtöpäivät: Ma 14.3.2023

Lähde Kuusamoon nauttimaan Koillismaan 
kansallispuistojen ja luontokohteiden parhaista 
vaaramaisemista sekä kevättalven pitenevistä 
aurinkoisista päivistä. 

Mykisty Riisitunturin tykkylumen kuorruttama-
sta maisemasta opastetulla lumikenkäretkellä 
auringonnousun aikaan ja tutustu paikallisen 
porotilan arkeen.

Tällä matkalla makuhermoja kutkutellaan 
muunmuassa villiruoalla ja kehoa hemmotel-
laan elämyksellisessä saunaillassa saunatontun 
johdolla.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön 
huoneissa kylpylähotellissa • Aamiaiset • Retkilounas 
Riisitunturilla • Villiruokaillallinen • 4 ruokalajin Klubi-il-
lallinen • Kuusamolainen saunaelämys • Opastettu lu-
mikenkäretki Riisitunturille • Porotilavierailu • Ohrarieskan 
leivontakoulu & päiväkahvit • Hotellin kylpyläosaston 
käyttö • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista sopivien taukojen 
tahdittamana. Illalla saapuminen Kuusamoon ja majoittu-
minen Holiday Club Kuusamon Tropiikkiin
Päivä 2. Porotilavierailu, tilamyymälä ja Rukakeskus.
Päivä 3. Auringonnousun retki Riisitunturille ja kylpylä
Päivä 4. Ap vapaata ja iltapäivällä retki maaseudun 
rauhaan leipomaan ja saunomaan. Illallinen.
Päivä 5. Ap vapaata ja illalla 4. ruokalajin lähiruokaillal-
linen legendaarisella Isokenkäisten Klubilla 
Päivä 6. Bussimatka matkamuistomyymälän kautta kohti 
kotia
Ohjelmassa on jätetty tilaa myös omatoimiselle retkeilylle, 
hiihtelyllä ja kylpyläpalveluista nauttimiselle.

Retken vaativuustaso: Helpohko

Hinta: alk. 1099 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta kyytiin: Bussi 
ajaa reittiä: E75 ja Tie-5

KylpylähotelliLumikenkäretkiPorotilavierailu

KUUSAMON TALVISET 
ELÄMYKSET

KUUSAMO
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HIIHTOVAELLUS PALLAS-HETTA
Matkan kesto: 8 päivää
Lähtöpäivät: La 22.4.2023

Pallas-Yllästunturin upea kansallispuisto kutsuu 
sinut valkeille hangille suositulle 60 km 
mittaiselle Hetta-Pallas hiihtoreitille. Vaelluksella 
edetään retkueen kunnon mukaan, nukutaan 
idyllisissä varaustuvissa, kokkaillaan retkiruokaa 
yhdessä ja harjoitellaan hiihtovaelluksella tar-
vittavia taitoja kokeneen erä- ja luonto-oppaan 
johdolla. Lähde kokemaan elämäsi hiihtoretki!

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • 4 yötä hotellissa 
2 hengen huoneessa aamiaisineen • 3 yötä varaustuvassa 
• 4 x ruokailua • Porotilavierailu • Pilkkiretki • Erä- ja luon-
to-oppaan opastukset • Matkanjohtajan palvelut meno- ja 
paluumatkoilla

Retkien vaativuustasot: Hiihtotaito ja hyvä kunto 
vaaditaan. Ei vaadita aikaisempaa vaelluskokemusta

Hinta: alk. 1350 €/hlö

Matkaohjelma: www.uudenmaanseuramatkat.fi

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta kyytiin 

TUNTURIHIIHTO KANSALLISPUISTOSSA
Matkan kesto: 8 päivää
Lähtöpäivät: La 22.4.2023

Hiihtoretki vie sinut Pallas-Yllästunturialueen  
sydämeen, tuntureille, lumisiin metsiin ja avariin 
suomaisemiin. Erä- ja luonto-opas johdattaa hii-
htoryhmän läpi kurujen ja tuntureiden turvallis-
esti, taukojen tahdittamana ja retkueen kunnon 
mukaan. Yksi yö vietetään varaustuvalla, joten 
matka sopii henkilöille, jotka haluavat lähteä 
tutustumaan tunturihiihtoon. Lähde nauttimaan 
upeasta Lapin keväästä porukassa!

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • 6 yötä hotellissa 
2 hengen huoneessa aamiaisineen • 1 yö varaustuvassa 
• Retkiruokailut hiihtovaelluksella • 4 x ruokailua • Poroti-
lavierailu • Pilkkiretki • Erä- ja luonto-oppaan opastukset• 
Matkanjohtajan palvelut meno- ja paluumatkoilla

Retkien vaativuustasot: Hiihtotaito ja hyvä kunto 
vaaditaan. Ei vaadita aikaisempaa tunturihiihtokokemusta

Hinta: alk. 1297 €/hlö

Matkaohjelma: www.uudenmaanseuramatkat.fi

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta kyytiin

Koetaan yhdessäLunta & aurinkoaTunturihiihtoa

PALLAS - HETTA 
HIIHTOMATKAT

PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTO
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HELSINKINORTH LUONTOKEITAAT
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: To 11.5.2023 ja Ma 11.9.2023

Kaksi päivää - kaksi eri tyyppistä luontokeidasta 
Helsingistä pohjoiseen. Matkalla nautitaan 
upeista monimuotoisista metsiköistä ja suo-
alueista sekä tutustutaan alueelle tyypilliseen 
kasvi- ja eläinkuntaan.

Herkullinen illallinen, uimala saunoineen ja 
majoitus palkintoja voittaneessa Sveitsin 
elämyskeskuksessa takaa retkeilijöille palautta-
van kokemuksen sekä makeat yöunet.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön 
huoneissa • aamiainen • 2 lounasta • Illallinen • Opastetut 
luontoretket ohjelman mukaisesti • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka Usmin luontokeitaille. Reitti n. 
10km mittainen ja vaativahko. Retkilounas laavulla. 
Bussikuljetus hotellille ja majoittuminen hotelli Sveitsiin. 
Illallinen.
Päivä 2. Varhaisaamun luontoretki Sveitsin luonnonpu-
istossa, aamiainen ja lähtö keidassoiden retkelle. Lounas 
ja vesibaari Solttilan Majalla. Suoretki Kurkisuolle, minkä 
jälkeen lähtö kotimatkalla

Retkien vaativuustasot: vaativahko sekä 
helppo

Hinta: alk. 335 €/hlö

Bussilähdöt: Hyvinkää, R-asema • Hyvinkää, Hotelli 
Sveitsi

PaikallisiaUpeaa luontoaKeidassoita

HELSINKI NORTH
LUONTOKEITAAT

HYVINKÄÄ
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Ketun lossiKelvenneRepovesi

PÄIJÄNTEEN & REPOVEDEN
KANSALLISPUISTOT

PÄIJÄNNE & REPOVESI
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Ti 13.6.2023 ja Ma 21.8.2023

Kaksi päivää – kaksi kansallispuistoa järvi-
suomen maisemissa Päijänteen ja Repoveden 
kansallispuistoissa. Kansallispuistojen jääkau-
den muodostamat maisemat kuljettavat sinut 
ihailemaan Suomen suurimpia ja komeimpia 
harjusaaria sekä Suomen suurinta rapakivie-
siintymää jylhine kallioineen.

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön huoneissa • Aamiainen 
• Keittolounas • Illallinen • Opastetut luontoretket ohjelman 
mukaisesti • Kylpyläosaston käyttö • Venekuljetukset • 
Matkanjohtajan palvelut. • Metsähallituksen luontokohtei-
den käyttömaksun

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatkan varrella lounas. Venekuljetus 
Kelventeen saarelle, jossa opastettu noin 8 km mittainen 
patikointiretki Omat eväät nautitaan tulipaikalla. Mahdol-
lisuus uintiin. Retken jälkeen venekuljetus Padasjoelle ja 
siirtyminen hotellille, yhteinen päivällinen ja mahdollisuus 
kylpylän käyttöön. 
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohti 
Repoveden kansallispuistoa, jossa opastettu noin 6 km 
patikointi Lapinsalmen riippusillan yli Katajavuorelle katso-
maan näkymiä. Omia retkieväitä nautiskellaan tulipaikalla 
ja jatketaan järven ympäri ketun lossille. Retken jälkeen 
lähtö kotimatkalle.

Retkien vaativuustasot: keskivaativia

Hinta: alk. 374 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta kyytiin: Bussi 
ajaa reittiä E75 ja 24 pitkin
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Hotel KasnäsMatildajärviÖrö

TEIJON & SAARISTOMEREN
KANSALLISPUISTOT

TEIJO & ÖRÖ
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Ke 28.6.2023 ja Ti 29.8.2023 

Kaksi päivää - kaksi kansallispuistoa Varsinais-
Suomessa. Tutustu suomalaiseen ruukki- ja 
saaristomaisemaan mielenkiintoisissa Teijon ja 
Saaristomeren Kansallispuistoissa.

Pääsemme kokemaan opastetut luontoretket 
ruukkikylien läheisyydessä sekä jääkauden 
muokkaamassa karussa luonnossa. 
Majoitumme mukavasti merellisessä kylpyläho-
telli Kasnäsissä ja tutustumme Örön linnake-
saaren harvinaiseen luontoon.

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön 
huoneissa • Aamiainen • 2 x lounas • Päivällinen • 
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, noin 4,6 
km. Lounas, jonka jälkeen toinen opastettu luontoretki Ma-
tildanjärven ympäri noin 6 km. Tutustuminen Mathildedalin 
ruukkikylään, jonka jälkeen majoitutaan hotelli Kasnäsiin, 
nautitaan päivällinen ja hyödynnetään kylpylän palveluita. 
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö merimatkalle Örön 
saarelle. Lounastamme ja teemme retken saarella, noin 8 
km. Retken jälkeen hieman aikaa tutustua linnakesaaren 
historiaan. Merimatka Kasnäsiin, josta bussimatka kohti 
kotia.

Retkien vaativuustasot: keskivaativia

Hinta: alk. 398 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdol-
lista tulla kyytiin mukaan
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MELONTAPÄIVÄ KYTÄJÄLLÄ
Matkan kesto: 1 päivä
Lähtö: Ke 5.7.2023

Helsingistä hieman Pohjoiseen, Kytäjän mailla, 
kartanon kulta-aikoina, suurmaanomistaja ja 
humanisti Hjalmar Linderin vieraana kyläili 
kuuluisia aatelisia ja arvovieraita juhlimassa ja 
metsästämässä. Tänä päivänä maisemaa hal-
litsevat palkitut golf kentät, Kytäjärven ympärillä 
kasvava asutus- ja matkailutoiminta sekä luon-
toarvoiltaan arvokas ja suojeltu metsäalue.

Kytäjän luonto on lukuisten pienten suolampien, 
purojen ja vesistöjen täplittämää metsäistä 
ylänköaluetta, jossa viihtyy myös runsas 
eläimistö. Yksi alueen suurimmista järvistä, 
Suolijärvi, onkin ainutlaatuinen melontaretkiko-
hde. Täällä, osittain erämaisissa ja jylhissäkin 
maisemissa meloen tutustutaan Kytäjän merkit-
tävään kulttuurihistoriaan ja monipuoliseen 
luontoon paikallisten erä- ja luonto-oppaiden 
johdolla.

Retkelle voi osallistua ilman aikaisempaa mel-
ontakokemusta, se sopii normaalikuntoisille ja 
uimataitoisille yli 15-vuotiaille. 

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Perehdytys melontaan ja turvallisuuso-
hjeistus • Kanootin käyttö ja tarvittavat varusteet • Melont-
aohjaat ja erä- ja luonto-oppaat • Erälounas • Päivällinen • 
Sauna

Matkaohjelma
Bussi noutaa melojat asemalta ja kuljettaa Kytäjälle, jossa 
tavataan oppaat ja saadaan perehdytys, katsotaan varus-
teet ja kanootit kuntoon ja lähdetän vesille.

Puolenpäivän aikaan rantautuminen ja erälounas tauko-
paikalla. Reilun mittaisen tauon jälkeen lähdetään vesille. 
Matkalla kohdataan pari pientä patoa, joiden kohdalla 
kanootteja kannetaan.

Retki jatkuu Kytäjärvelle, jossa rantaudumme, saunomme 
ja nautimme päivällisen Kytäjän mieleenpainuvassa 
miljöössä.

Bussikuljetus takaisin Hyvinkään rautatieasemalle 

Hinta: alk. 215 €/hlö

Bussilähdöt: Hyvinkään rautatieasema • Hyvinkää, 
Hotelli Sveitsi

LUontoaKulttuurimaisemaMelontaa

MELONTAPÄIVÄ KULTTUURI- 
JA ERÄMAISEMISSA

KYTÄJÄ
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KylmäpihlajaSelkämeriVanha Rauma

RAUMA, KUUSKAJASKARI & 
KYLMÄPIHLAJA
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Ma 17.7.2023

Rauma on kahden UNESCOn maailmanper-
intökohteen meri- ja kulttuurikaupunki, joka 
tunnetaan omasta giälestä ja pitseistä. Rauma 
lumoaa kesäisin matkailijansa myös upeillä pit-
sihuviloilla ja Vanhan Rauman tunnelmalla. 

Selkämeren kansallispuistoon kuuluva Rauman-
meren upea saaristo hurmaa kesäisin 
vierailijansa ja tällä matkalla saamme kokea sen 
suosituimpien saarien vetovoiman. Tutustumme 
opastetusti entiseen linnakesaareen Kuuskajas-
kariin, majoitumme elämyksellisellä Kylmäpihla-
jan majakkasaarella sekä tutustumme Rauman 
vanhimpaan matkailusaareen Reksaareen.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön 
huoneissa aamiaisineen • Merimatkat ohjelman mukaan • 
3 lounasta • Saaristolaisillallinen • Opastetut tutustumiset 
Kuuskajaskariin, Kylmäpihlajaan ja Reksaareen • Opaste-
tun kävelykierroksen Raumalla • Saunavuoron Kylmäpihla-
jalla • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma

Päivä 1. Bussimatka kohti Raumaa, jossa lounas ja 
opastettu tutustuminen Raumaan. Majoittuminen Scandic 
Raumaan ja ilta vapaata aikaa. 
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö satamaan ja mer-
imatkalle Raumanmeren saaristoon. Kuuskajaskarin 
saarella opastus ja lounas. Venematka Kylmäpihlajan 
majakkasaarelle, johon opastus, majoittuminen ja saaris-
tolaisillallinen. Illalla mahdollisuus saunoa rantasaunassa.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen lähtö laivamatkalle Rek-
saareen, jossa opastettu kierros ja lounas. Venematka 
takaisin Raumalle ja lähtö bussimatkalle kotia kohti. 

Retkien vaativuustasot: keskivaativia

Hinta: alk. 599 €/hlö

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

RAUMANMEREN SAARISTO & 
KYLMÄPIHLAJA

SELKÄMEREN KANSALLISPUISTO
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ja lisää rantojaRaunioitaUpeita rantoja

HANKO & JUSSARÖ
TAMMISAAREN KANSALLISPUISTO

RANTOJEN HANKO & JUSSARÖ
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Ke 2.8.2023

Kaksi päivää - kaksi upeata luontokohdetta. 
Hangon niemi on tunnettu upeasta ja erityis-
laatuisesta rantaluonnostaan. Kohteenamme 
on Tulliniemen luontopolku ja Suomen eteläi-
sin kärki. Täällä Uddskatanin luonnonsuojelu-
alueella luonto on pehmeän pyöreitä kallioita, 
metsää, niittyjä ja korkeita näköalapaikkoja. 
Hankoniemen kärki on monen uhanalaisen lajin 
turvapaikka sekä tärkeä lintujen levähdysalue ja 
merilinnuston pesimäalue.

Tammisaaren saariston kansallispuistosta löytyy 
erikoinen ja jännittävä saari. Tämä Jussarön 
saari on yllättävä sekoitus saaristoluontoa sekä 
eri aikakausien elinkeinoja, joita saaristossa on 
harjoitettu. Myös saaren luonnossa heijastuvat 
saariston villi luonto sekä ihmisen käden jälki. 
Luontopolku kiertää sekä vehmaita 
metsäalueita, saariston rantakallioita että 
rujommiltakin näyttäviä historiakohteita myötäil-
len

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön huoneissa • Aamiainen 
• 2 x lounas • Illallinen • Opastetut luontoretket ohjelman 
mukaisesti • Merikuljetukset • Matkanjohtajan palvelut. • 
Metsähallituksen luontokohteiden käyttömaksun

Matkaohjelma
Päivä 1. Hankoon saavuttua kävellään pitkin yhtä 
Hangon upeimmista rannoista Neljän Tuulen Tuvalle 
lounaalle. Matka jatkuu Suomen Eteläisimpään kärkeen 
ja Tulliniemen ln. 6,7 km pituiselle luontopolulle. Sopivissa 
kohdin pysähdytään ja nautitaan omia eväitä. Retken jäl-
keen siirrytään bussilla Rantahotelli Sjömansrohon, jonne 
majoittuminen. Yhteinen illallinen, rantasauna ja omat ilta-
palat nuotiolla. Mahdollisuus kokeilla kajakilla melomista.
Päivä 2. Aamujoogaa rannalla halukkaille. Aamiaisen 
jälkeen matka jatkuu kohti Tammisaaren satamaa ja 
Jussaröä. Saarelle saavuttuamme lähdetään kiertämään 
Jussarön polkua, joka on noin 4,7 km:n pituinen. Retken 
jälkeen lounas rantakahvilassa, omaa aikaa ja lähtö mer-
imatkalle Tammisaareen, josta bussi lähtee kotimatkalle.

Retkien vaativuustasot: keskivaativia

Hinta: alk. 398 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta kyytiin
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TromssaYlläsTsahkalputous

LÄNSI-LAPIN KIERTOMATKA
YLLÄS - KILPISJÄRVI - MUONIO

LÄNSI-LAPIN KIERTOMATKA
Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: La 2.9.2023

Läntisestä Lapista, Pallas-Yllästunturin kansal-
lispuistosta löytyvät Suomen korkeimmat 
tunturit ja koskemattomimmat erämaat. Täällä 
upeat patikkapolut odottavat kulkijaansa.

Ylhäällä Suomi-Neidon käsivarressa, Kilpis-
järvellä, on mahdollista vierailla kolmen val-
takunnan risteyksessä tai valloittaa se kuuluisa 
Saana tunturi. Täältä teemme myös päiväretken 
Norjan puolelle Tromssaan, eli Pohjolan 
Pariisiin, jossa tutustumme kaupungin nähtä-
vyyksiin sekä norjalaiseen elämänmenoon 
Jäämeren rannalla.

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

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta 
sopivien taukojen tahdittamana. Illalla saapuminen Ylläk-
selle ja majoittuminen Lapland Hotel Saagaan (2 yötä). 
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen noin 7 km Tuomikurun 
kierros -päiväretkipatikointi, jossa evästys.
Päivä 3. Aamiainen ja lähtö kohti Kilpisjärveä, jossa 
majoitumme Majatalo Haltinmaahan (3 yötä). Lähtö noin 
3,3 km pituiselle Tsahkaljärven rengasreitille.Päivällinen 
Päivä 4. Aamiainen. Lisähintainen noin 6 km retki Kol-
men Valtakunnan Rajapyykille veneellä. Päivällinen.
Päivä 5. Aamiainen ja lähtö päiväretkelle Norjan puolelle 
Tromssaan. Päivällinen.
Päivä 6. Aamiainen ja lähtö kohti Muoniota, jossa majoi-
tumme Hotelli Jerikseen (2 yötä). Päivällinen hotellilla.
Päivä 7. Aamiainen ja vierailut mm. koiratarhalla ja 
porotilalla sekä lounas. Päivällinen hotellilla.
Päivä 8. Aamiainen ja lähtö kotimatkalle. Perille saa-
vutaan myöhään illalla.

Retkien vaativuustasot: keskivaativia

Hinta: alk. 934 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Mäntsälä, Shell P •
Lahti, ABC Renkomäki • Myös matkanvarrelta kyytiin
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Kylpylähotelli  Pykeija
Porotilavierailu

SAARISELÄN RUSKAMATKA
Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: To 14.9.2023

Suomen Lapissa Saariselällä matkailijoita odot-
taa ainutlaatuinen luonto kansallispuistoineen, 
järvialueineen, jokineen ja tuntureineen. Majoi-
tumme mukavasti kylpylähotellissa Saariselällä, 
joten retkipäivien tai patikoinnin jälkeen on 
mukava rentoutua vaikkapa höyrysaunassa ja 
viihtyisällä allasosastolla.

Saariselältä teemme retken paikalliselle poroti-
lalle, Saamelaismuseo- ja luontokeskus 
Siidaan sekä teemme upean Inarijärven 
risteilyn. Saariselällä tutustumme opastetuilla 
luontoretkillä lähialueen luontopolkuihin ja 
alueen historiaan paikallisoppaan johdolla.

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. 

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta 
sopivien taukojen tahdittamana. Illalla saapuminen 
Rovaniemelle ja majoittuminen Hotel Vaakuna (1 yö)
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen opastettu vierailu Arktiku-
missa. Matka jatkuu Saariselälle, kahvitauko Joulupukin 
Pajakylällä. Majoittuminen Holiday Club Saariselälle.
Päivä 3. Aamiainen. Vapaapäivä tai mahdollisuus lähteä 
lisähintaiselle kokopäiväretkelle Pykeijaan Norjan puolelle.
Päivä 4. Aamiainen ja lähtö opastetulle luontoretkelle 
Iisakkipään luontopolulle n. 7 km. 
Päivä 5. Aamiainen. Retki Kiilopää, Kaunispää ja 
Tankavaaran Kultakylä. Lisäh. retki Luulammelle n. 11 km.
Päivä 6. Aamiainen. Bussiretki Inariin: Saamelaismuseo 
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.

Retkien vaativuustasot: keskivaativa

Hinta: 980 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta kyytiin

SAARISELÄN RUSKAMATKA
SAARISELKÄ
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KIUTAKÖNGÄS - VALTAVAARA - KONTTAIN-
EN ja HOSSAN VÄRIKALLIO
Matkan kesto: 6 päivää
Lähtö: Ma 18.9.2023

Syyskuinen ruskamatka esittelee Kuusamon 
syksyä parhaimmillaan. Matkaamme Suomen 
komeimman könkään äärelle, jossa näkyy 
ikiaikaisen veden voima. Kuljemme pitkin män-
tykankaita, 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, Somer-
järvestä nousevan kiviseinämän kivikautisia 
kalliomaalauksia ihmettelemään.

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön 
huoneissa • Aamiaiset • Patikointiretket ohjelman mukaan 
• 3 x retkieväät • Kylpylän käyttö • Matkanjohtajan palvelut 
• Metsähallituksen luontokohteiden käyttömaksun

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista alkaa aamusta 
sopivien taukojen tahdittamana. Illalla saapuminen Kuusa-
moon ja majoittuminen Holiday Club Kuusamon Tropiikkiin
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Oulangan 
Kansallispuistoa, josta tehdään n. 8 km Könkään keino 
-patikka retkieväiden kera ja Oulangan Luontokeskus. 
Illalla rentoudutaan kylpylän palveluissa. 
Päivä 3. Aamiainen ja lähtö Rukalle, josta lähtö n. 10 km 
Valtavaaran huiputus ja Konttainen -patikoinnille retkieväi-
den kera. Illalla rentoudutaan kylpylässä.
Päivä 4. Aamiainen. Omatoimista ohjelmaa, kylpylän 
käyttöä ja retkeilyä. Mahdollisuus lisähintaiselle karhunkat-
selu/kuvaus-retkelle.
Päivä 5. Aamiainen, jonka jälkeen lähdemme bussilla 
kohti Hossan kansallispuistoa, jossa 8 km Värikallion kaar-
ros -patikointi retkieväiden kera. Palattuamme, omakus-
tanteinen lounas ja tutustuminen Hossan luontokeskuk-
seen.
Päivä 6. Aamiainen ja lähtö kotimatkalle, jonka aikana 
omakustanteisia kahvi- ja ruokataukoja. 

Retkien vaativuustasot: keskivaativia

Hinta: alk. 725 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta kyytiin: Bussi 
ajaa reittiä: E75 ja Tie-5

KalliomaalauksiaKönkäitäKuukkeleita

KUUSAMON 
RUSKA & KIUTAKÖNKÄÄN 

KUOHUT
KUUSAMO & HOSSA
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KARHUNKIERROS - JULMÄ ÖLKKY - RIISI-
TUNTURI
Matkan kesto: 6 päivää
Lähtö: Ma 25.9.2023

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 muo-
dostelmia. Julma-Ölkyn kanjonijärveen tutustu-
taan veneretkellä. 

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus 2 hlön 
huoneissa • Aamiaiset • Patikointiretket ja kohdevierai-
lut ohjelman mukaan • 2 x retkieväät • Kylpylän käyttö • 
Matkanjohtajan palvelut. • Metsähallituksen luontokohtei-
den käyttömaksun

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti pohjoista sopivien taukojen 
tahdittamana. Illalla saapuminen Kuusamoon ja majoittu-
minen 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 kohti Hossaa ja Julman 
Ölkyn kanjonijärveä. Tutustumme luontokeskukseen ja 
teemme veneretken ihaillen kallioita järveltä käsin. 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 karhunkat-
selu/kuvaus-retkelle.
Päivä 6. Aamiainen ja lähtö kotimatkalle, jonka aikana 
omakustanteisia kahvi- ja ruokataukoja. Perille saavutaan 
myöhään illalla.

Retkien vaativuustasot: keskivaativa, paikoi-
tellen vaativa korkeuserojen vuoksi

Hinta: alk. 725 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta kyytiin: Bussi 
ajaa reittiä: E75 ja Tie-5

KarhujaKävelyretkiäKuukkeleita

KUUSAMON 
RUSKA & PIENI 

KARHUNKIERROS
KUUSAMO & HOSSA
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KOLI & VAAROJEN VALLOITUS
Matkan kesto: 5 päivää
Lähtö: Ma 2.10.2023

Lähde tutustumaan Suomen tunnetuimpaan 
kansallismaisemaan. Koe avara ja upea maise-
ma jylhien vaarojen laelta. Etsi mielen ja sielun 
rauhaa ikiaikaisista metsistä ja näkymistä yli 
Pielisen. Vaella luonnossa liikkujien ja taiteilijoi-
den rakastamassa Pohjois-Karjalassa, upeassa 
Kolin kansallispuistossa.

Teemme opastetun päiväretken valloittamaan 
Kolin huiput ja Mäkrävaaran ja sään salliessa 
melomme Pielisen Hiekkasaareen nautti-
maan retkieväitä nuotion ääressä. Ihastu Kolin 
maisemiin järveltä katsoen. 

Luontokeskus-Ukko perehdyttää Kolin vaarojen 
muodostumisen historiaan ja nykypäivään. Ret-
kipäivien aikana pääset opastetusti tutustumaan 
alueen luontoon, vaaroihin ja vesistöihin.

Retkien vaativuustaso: keskivaikeita

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

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka Kolille alkaa aamulla ja kohteeseen 
saavutaan iltapäivällä. Majoittumisen jälkeen loppuilta 
vapaata aikaa. 
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähdetään melontaretkelle 
(säävaraus) ja nautitaan retkieväitä saaressa. Melon-
taretken jälkeen myöhäinen lounas. Päivän aktiviteettien 
jälkeen rentoudutaan kylpylässä. Melonnan tilalla voi olla 
maastopyöräily mikäli sää järvellä on tuulinen.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen n. 5h ja 7km mittainen 
Vaarojen valloitus -patikointi. Nautitaan retkieväitä tuli-
paikalla. Patikoinnin jälkeen loppupäivä vapaata.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen palauttava metsäjoogatunti-
Loppupäivä vapaata.
Päivä 5. Aamiainen ja aamupäivä vapaata. Lähtö koti-
matkalle

Hinta: alk. 687 € /hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdol-
lista tulla kyytiin mukaan

Vaarojen ValloitusKansallismaisemaAktiviteetteja

KOLI & 
VAAROJEN VALLOITUS

KANSALLISPUISTOT
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HerkutteluaKarjalaiskyläBomban kylpylä

POHJOIS-KARJALA 
& BOMBA

NURMES

POHJOIS-KARJALA & BOMBA
Matkan kesto: 5 päivää
Lähtö: Ma 2.10.2023

Tulgua terveh!
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 rakennuskult-
tuuria ja arkkitehtuuria. Alueella on myös hiljen-
tymisen polku ja tsasouna. 

Bomban talon ravintola tarjoilee karjalaisia 
perinneherkkuja ja nykyaikaisia makuyhdis-
telmiä.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 • Kylpyläpalvelui-
den käytön ti, ke ja to • Tutustuminen Bomban kylään • 
Opastetut retket Pielisen museoon ja Paateriin • Päiväkah-
vit • Matkanjohtajan palvelut meno- ja paluumatkoilla

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 rent-
outua kylpylässä.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen aikaa nauttia kylpylän palve-
luista. Lisähintainen retki Jurttivaaralle, jonka laelta näkyy 
yli Pielisen. 
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen aikaa nauttia omatoimisesti 
kylpylän palveluista. Iltapäivällä opastettu kierros Bomban 
karjalaiskylässä ja yhteinen illallinen.
Päivä 5. Aamiaisen jälkeen lähtö kotimatkalle

Hinta: alk. 721 € /hlö



SAARISTON LUMOISSA - KÖKAR
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: La 10.6.2023 ja La 26.8.2023

Kökar on Ahvenanmaan saariston ulommaisin 
saariryhmä, joka koostuu karikkojen ja luo-
tojen ympäröimästä asutusta saaresta. Tältä 
historiallisesti ainutlaatuiselta saaristoyhteisön 
pääsaarelta löytyy hotelli, vierasvenesatamia, 
kesäravintoloita ja kahviloita. Fransiskaaniluos-
tarin rauniot, museo sekä pronssikautinen kylä 
kuuluvat saaren nähtävyyksiin.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset  • Lautta- ja 
laivamatkat • Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • 
Kaksi opastettua kiertoajelua ja sisäänpääsy Kökarin mu-
seoon • Lounas x 2 • Illallinen • Matkanjohtajan palvelut

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 saavut-
tuamme opastettu kierros paikallisen oppaan johdolla. 
Kierroksen jälkeen majoittuminen hotelli Brudhäliin ja 
päivällinen hotellin ravintolassa.

Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Opastettu retki saarella, ja 
käynti Kökarin museossa, jonka jälkeen paluumatka 
yhteysaluksella Galtbyyn. Satamasta ajetaan Nauvoon, 
jossa on myöhäinen lounas. Lounaan jälkeen jää vapaata 
aikaa nauttia kaupoista sekä Nauvon nähtävyyksistä. 
Iltapäivällä lähdetään Pärnäisten sataman kautta koti-
pysäkkejä kohden.

Hinta: alk. 352 € /hlö

KÖKAR & KÄLSKÄR
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivät: La 22.7.2023

Kolmen päivän Kökarin matkalla halukkailla on 
aikataulutettu mahdollisuus lähteä noin 4 tuntia 
kestävälle lisähintaiselle veneretkelle Kökarin 
ulkosaaristossa sijaitsevalle ikoniselle, taiteilijoi-
den suosimalle Kälskärin “paratiisi” -saarelle.

Hinta: alk. 594 €/hlö

Sama matkaohjelma kuin 2 päivän matkassa, 
mutta yhdellä lisäpäivällä Kökarissa.
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KälskärPaikallishistoriaaSaaristoluontoa

SAARISTON LUMOISSA
KÖKAR

SAARISTOMERI
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MerimaisemiaPaikallishistoriaaMajakkasaari

SAARISTON LUMOISSA - UTÖ
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: La 10.6.2023 ja 26.8.2023

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 jo 1500-luvulta 
ja toiminut Suomen porttina ulkomaailmaan. 
Tämä väylä mahdollisti silloisille kauppamiehille 
meritse pääsyn Turkuun ja siellä oleville mark-
kinoille.

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 
eläimistöineen on myös aivan omanlaisensa 
kokemus.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset  • Laivamatkat • 
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Opastettu käve-
lykierros Utön saaressa • Illallinen • rantasaunavuoro •
Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti, saariston rengastietä ja 
Pärnäisten satamaa. Kauniin saariston läpi kulkevan laut-
tamatkan kesto noin 4,5 h. Utössä majoittuminen hotel-
liin. Illallinen hotellin ravintolassa ja mahdollisuus saunoa 
rantasaunassa.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla ja lähtö opastetulle Utön 
kävelykierrokselle, jolla tutustutaan saaren tärkeimpiin 
nähtävyyksiin. Kierroksen jälkeen siirrytään satamaan, 
josta lähtee merimatka takaisin Pärnäisiin. Satamaan saa-
vuttuamme lähtee bussimatka kotipysäkkejä kohden.

Hinta: alk. 299 €/hlö

Utön ja Kökarin bussimatkat tehdään samalla autolla.
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta on mahdol-
lista tulla kyytiin mukaan

SAARISTON LUMOISSA
UTÖ

SAARISTOMERI
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 Meri-ilmaa
Bengtskär  Örön upea luonto

BENGTSKÄR & ÖRÖ
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Ke 23.8.2023

Bengtskär on yksi Suomen tunneituimmista 
majakkasaarista, sillä siellä sijaitsee Pohjois-
maiden korkein majakka. Tämä ihastuttava ka-
lliosaari houkuttelee kesäisin tuhansia kiinnostu-
neita matkailijoita sekä dramaattisen historiansa 
että karun luontonsa takia.

Yövymme Kasnäsissä, jossa nautimme idyl-
lisestä meriympäristöstä, kylpylän palveluista ja 
ravintolan herkuista. Täällä varsinkin kalaruoat 
ovat kokeilemisen arvoisia. Kasnäsissä kas-
vatetaan kirjolohta ja siikaa, joten tuoreus on 
taattu.

Örön linnakesaari ja kansallispuisto pursuaa 
historiaa sekä ihastuttavaa ainutlaatuista 
saaristoluontoa. Täällä ihastelemme perhosia, 
erikoisia kasvilajikkeita ja kuulemme opastetulla 
kävelykierroksella saaren sotilaallisesta historia-
sta.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön 
huoneissa aamiaisineen • Kylpylän ja kuntosalin käyttö • 
Iltapäiväkahvit • 2 lounasta • Päiväretki Bengtskärin majak-
kasaarelle • Päiväretki Örön linnakesaarelle • Matkanjohta-
jan palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Saavuttuamme Kasnäsiin lähtö merimatkalle 
Rosalan saareen, jossa opastus ja lounas. Lähtö eteen-
päin Bengtskärin majakkasaarelle, jossa opas kertoo 
meille saaren historiasta. Iltapäiväkahvit majakan kahvilas-
sa. Iltapäivällä paluu Kasnäsiin, jossa majoitutaan hotelliin. 
Loppuilta vapaata aikaa nauttia kylpylähotellin palveluista.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla ja lähtö merimatkalle kohti 
Örön saarta. Tutustumme opastetulla kävelykierroksella 
linnakesaaren ainutlaatuiseen historiaan ja luontoon. Lou-
nas saaren ravintolassa. Paluuristeily Kasnäsiin ja lähtö 
kotimatkalle.

Hinta: alk. 433 €/hlö

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

SAARISTON LUMOISSA
BENGTSKÄR & ÖRÖ

SAARISTOMERI
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KappeliSaaristo-idylliäMajakka

MAJAKANVARTIJAN ELÄMYS
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Ke 23.8.2023

Bengtskär on yksi Suomen tunneituimmista 
majakkasaarista, sillä siellä sijaitsee Pohjois-
maiden korkein majakka. Tämä ihastuttava ka-
lliosaari houkuttelee kesäisin tuhansia kiinnostu-
neita matkailijoita sekä dramaattisen historiansa 
että karun luontonsa takia. 

Tartu ainutlaatuiseen mahdollisuuteen kokea 
unohtumaton elämys yöpymällä tällä majak-
kasaarella sen hiljennyttyä muilta matkailijoilta. 

Bengtskärissä vierailevista huolehtii majakan 
isäntäpariskunta henkilökuntansa kanssa ja 
tarjoilee yöpyjille perinteisen saaristolaiskeittiön 
herkullisia antimia. 

Menomatkalla vierailemme Rosalan 
Viikinkikeskuksessa, jossa pääsemme tutus-
tumaan viikinkikylään ja sen näyttelyihin

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majak-
kamajoitus 3-4 hlön huoneissa aamiaisineen • Tilaus-
venekuljetukset Kasnäs-Bengtskär-Kasnäs • Rosalan 
Viikinkikeskusvierailu ja lounas • Lounas ja iltapäiväkahvit 
• Saaristolaispöytäillallinen • Iltasauna • Matkanjohtajan 
palvelut meno- ja paluumatkoilla

Matkaohjelma
Päivä 1. Saavuttuamme Kasnäsiin lähtö merimatkalle 
Rosalan saareen, jossa opastus ja lounas. Iltapäivällä 
lähtö eteenpäin Bengtskärin majakkasaarelle, jossa opas 
kertoo meille saaren historiasta lyhyesti ennen majoit-
tumista. Nautimme maittavat iltapäiväkahvit majakkarak-
ennuksen kahvilassa. Päiväturistien poistuttua saamme 
nauttia saariston antimista saaristolaispöytä-illallisen 
merkeissä. Halukkailla on mahdollisuus saunoa.
Päivä 2. Aamiainen, vapaata aikaa ja lounas majakalla. 
Lounaan jälkeen lähdemme tilausveneellä takaisin kohti 
Kasnäsiä. Satamaan saavuttuamme lähtee bussimatka 
kohti kotia.

Hinta: 483 €/hlö

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

SAARISTON LUMOISSA
BENGTSKÄRIN MAJAKKAYÖ

SAARISTOMERI
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 Upea luonto
Perhosten saari Merinäkymät

ÖRÖN LINNAKESAARI
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Ke 23.8.2023

Parasta Örössä on hiekkarannat, joilta löytyy 
Suomen luonnossa todella harvinaisia kasveja, 
kuten rantakaura ja merikaali. Saaren erikoiset 
kasvit tuovat mukanaan myös erikoisen perho-
slajiston, joista monet ovat uhanalaisia ja man-
tereella harvinaisia.

Linnakesaaren historiallisesti arvokkaimpia 
kohteita ovat saaren kasarmialueet ja järeät 
patterit, linnoitukset, kranaatinheitinkukkula, 
tykistöjen rauniot sekä pitkäksi ja lyhyeksi 
ikäväksi kutsutut mukulakivitiet.

Yhdistelmä ainutlaatuista saaristoluontoa sekä 
kiehtovaa sotilashistoriaa tekee Öröstä yhden 
saaristomme mielenkiintoisimmista käyntikoht-
eista.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön 
huoneissa aamiaisineen • Opastetut kävelykierrokset 
Örössä • 2 lounasta • Illallinen • Rantasaunavuoron • 
Matkanjohtajan palvelut meno- ja paluumatkoilla

Matkaohjelma
Päivä 1. Saavuttuamme Kasnäsiin lähtö merimatkalle 
Örön linnakesaarelle, jossa opastettu kävelykierros ja 
lounas. Majoittuminen Kasarmihotelliin, illallinen ja mah-
dollisuus saunoa rantasaunassa.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen opastettu kävelykierros 
saarella. Lounaan jälkeen lähtö paluumatkalle Kasnäsiin ja 
bussilla kotia kohden.

Hinta: alk. 426 €/hlö

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

SAARISTON LUMOISSA
UNOHTUMATON ÖRÖ

SAARISTOMERI
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Kaunis miljööMyymäläRavintola

VALAMON LUOSTARIN PÄÄSIÄINEN
Matkan kesto: 4 päivää
Lähtöpäivät: Pe 7.4.2023

Valamon luostari kutsuu Heinävedelle Ortodok-
sisen kirkkovuoden suurimpaan juhlaan. Rau-
hallinen ilmapiiri, tunnelmalliset juhlapalveluk-
set, ympäröivä luonto sekä täysihoito tarjoavat 
ainutlaatuisen mahdollisuuden rauhoittumiseen 
kaukana kaikesta kiireestä.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset  • Majoitus 2 hlön 
huoneissa aamiaisineen • Valamon luostarin pääsiäiso-
hjelma • Täysihoitoruokailut • Edustajamme palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka Heinävedelle, majoitus, päivällinen-
Päivä 2. Luostarin täysihoito ja pääsiäisohjelma
Päivä 3. Luostarin täysihoito ja pääsiäisohjelma
Päivä 4. Aamiainen. Puoliltapäivin lähtö kotimatkalle

Hinta: alk. 555 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta kyytiin

VALAMON  & LINTULAN LUOSTARIT
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivät: Ti 15.8.2023

Tällä matkalla yövytään Valamossa, mutta vier-
aillaan myös Lintulan Nunnaluostarissa.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset  • Opastettu tu-
tustuminen Lintulan luostariin • Majoitus 2 hlön huoneissa 
aamiaisineen • Opastettu luostarikierros sekä hautaus-
maaopastus Valamon luostarissa • 2 lounasta • illallinen • 
Järviristeily • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Aikainen lähtö bussilla kohti Heinävettä. Lounas 
Varkaudessa. Opastettu kierros Lintulan luostarissa. Siirty-
minen Valamon luostarille, jossa majoittuminen. Vapaata.
Slaavilainen illallinen ravintola Trapesassa.
Päivä 2. Aamiainen Trapesassa, jonka jälkeen 
opastettu kierros Valamossa. Lounas Trapesassa. Risteily 
Varistaipaleen kanavalle n. 2,5h. Takaisin Valamoon saa-
vuttuamme lähtee bussimatka kotipysäkkejä kohden.

Hinta: alk. 376 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkan varrelta kyytiin

VALAMON LUOSTARI
HEINÄVESI
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Meri-ilmaaSaaristo-idylliäSesonkituotteita

AHVENANMAA
VIHANNOI - KEVÄTFESTIVAALI

MAARIANHAMINA

AHVENANMAA VIHANNOI - KEVÄT
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 26.5.2023

Vuotuinen, toukokuun lopulla järjestettävä 
Ahvenanmaa Vihannoi on kevätfestivaali, juhla 
kevään kunniaksi. Koe omenapuiden kukinta, 
maistele parsaa ja muita kevään varhaisvihan-
neksia ja nauti valoisista kevätilloista.

Tutustumme Ahvenanmaan avoimiin maati-
loihin sekä muihin käyntikohteisiin, mm. Stall-
hagenin panimoon sekä paikallinen parsati-
laan Päiväretken aikana nautimme maittavan 
lounaan sekä herkullisen päivällisen kuuluisan 
TV-kokki Michael Björklundin Smakbyn ravinto-
lassa.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat 
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen Maarianhami-
nassa • Ahvenanmaa Vihannoi -päiväretki • Lounas x 2 • 
Päivällinen • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma 
Päivä 1. Aamulähtö Naantaliin, josta lähtö 
merimatkalle kohti Ahvenanmaata Finnlinesillä. Kiertoajelu 
Maarianhaminassa ja majoittuminen hotelli Adloniin ja ilta 
vapaata.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö Ahvenanmaa vihannoi 
-kierrokselle paikallisoppaan johdolla. Tutustumme paika-
llisiin panimoihin ja maatiloihin. Päiväretken aikana nau-
timme keittolounaan sekä päivällisen Michael Björklundin 
Smakbyn ravintolassa. 
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen omatoiminen vierailu mer-
enkulkumuseolla ja Pommern-laivalla. Vaihtoehtona 
myös Nåtön 3,3 km luontopolku. Iltapäivällä siirtyminen 
satamaan ja merimatkalle Viking Gracella kohti Turkua, 
josta bussi ajaa kotipysäkeille.

Hinta: alk. 544 €/hlö

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

ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT
SEINÄJOKI & ILMAJOKI

ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT - ARMI
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Pe 9.6.2023

Armi ooppera luo muotokuvan Marimekon tois-
esta perustajasta Armi Ratiasta, ja kertoo hänen 
kirjavaa tarinaansa legendaarisista Marimekko-
kaskuista ja juhlista aina suureen epätoivoon 
ja taisteluun rakkaudesta. Rooleissa mm. Lilli 
Paasikivi, Minna-Leena Lahti ja Aarne Pelkonen

Matkalla tutustumme myös Ilmajokeen sekä 
Seinäjokeen. Vierailemme Koskenkorvan Muse-
ossa, joka on täynnä tarinoita alkoholin historias-
ta. Trahteerilla nautimme päivällisen notkuvasta 
noutopöydästä oopperan teemalla...

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Opastetun
kiertoajelun Seinäjoella • Majoitus 2 hlön huoneissa • Aa-
miainen • Lounas x 2 • Päivällinen • Opastetun kiertoajelun
Ilmajoella ja vierailun Koskenkorvan Trahteerissa • Oopper-
alipun • Väliaikatarjoilun • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka kohti Ilmajokea. Matkalla lounas.
Opastettu kiertoajelu Ilmajoella, jonka jälkeen Koskenkor-
van Trahteerin museo ja notkuva noutopöytä ennen Armi-
oopperaa. Oopperan jälkeen bussikuljetus Seinäjoelle, 
jossa majoittuminen Sokos Hotel Lakeuteen.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Aamupäivästä lähtö Seinä-
joen kiertoajelulle, lounas ja lähtö paluumatkalle.

Hinta: alk. 467 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta on mahdollista 
tulla kyytiin mukaan
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YÖTTÖMÄN YÖN NORDKAPP
Matkan kesto: 6 päivää
Lähtö: Ke 21.6.2023

Lähde viettämään Juhannusta Euroopan 
pohjoisimpaan paikkaan. Jäämeren rannalla 
Magerøyan saarella sijaitsee Nordkapp, yksi 
Pohjois-Norjan suosituimpia nähtävyyksiä. 

Matkaa kohti Pohjoista tehdään Kuusa-
mon ja Saariselän kautta, joissa majoitutaan 
kylpylähotelleissa. Matkan varrella vieraillaan 
Tankavaaran kultakylässä ja pysähdellään mie-
lenkiintoisissa paikoissa. Paluumatkalla näh-
dään Alta ja Kautokeino. Käydään Aavasaksalla 
ja viimeinen yö vietetään Ylitorniossa ennen 
paluuta Etelä-Suomeen.

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön huoneissa • Aamiaiset 
• Retket ja kohdevierailut ohjelman mukaan • Juhannusaa-
ton illallinen • Matkanjohtajan palvelut

Hinta: alk. 1050 €/hlö

Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven 
Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta kyytiin: Bussi 
ajaa reittiä: E75 ja Tie-5

Matkaohjelma:
www.uudenmaanseuramatkat.fi

TULOSSA!

JUHANNUKSEN HYVINVOINTILOMA 
LOHJA SPA RESORTISSA
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 23.6.2023

Kauniin Lohjanjärven rannalla vietetään 
perinteistä keskikesän juhlaa tanssien, herkutel-
len ja juhannuskokkoa ihaillen...

Hinta: alk. 386 €/hlö

Matkaohjelma: www.uudenmaanseuramatkat.fi

MaisemiaPohjolan luontoaKulttuuria

YÖTTÖMÄN YÖN NORDKAPP
NORJA
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JärvinäkymiäVääksyn kanavaHotelli Tallukka

YÖTTÖMÄN YÖN JUHLAA JÄRVISUOMESSA
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 23.6.2023

Juhannuksena Suomen suurimpiin kuuluvalla 
tanssiparketilla hotelli Tallukassa mahtuvat 
pyörähtelemään sadat tanssiparit taustallaan 
Asikkalan kuuluisat järvimaisemat 

Vääksy tunnetaan eritoten järvien ympäröimänä 
idyllisenä kesäkaupunkina. Yöttömän yön juh-
laohjelmassa on luvassa mm. keittiömestarin 
loihtimia juhannusherkkuja, juhlallinen lipun-
nosto, tarinoita ja juhannustaikoja ja tietysti 
juhannuskokko. Juhannuspäivänä nautitaan 
lounasta risteilyllä  Järvi-Suomen kauneimmissa 
maisemissa. 

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 
hlön huoneissa aamiaisineen • Opastettu kiertoajelu ja 
nähtävyydet • Kahvit suolaisella juhannusherkulla • Juhan-
nusaaton- ja päivän illalliset • Päijänteen lounasristeily • 
Juhannuksen ohjelma ja esiintyjät Tallukassa • Kuntosalin 
sekä sauna- ja allasosaston käytön • Edustajamme palve-
lut

Matkaohjelma 
Päivä 1. Bussin saavuttua Vääksyyn, kiertoajelu ja 
omatoimista kahvittelu- ja ostosaikaa Vanhan Vääksyn pu-
tiikeissa. Majoittuminen hotelli Tallukkaan, juhannussaunat 
ja iltaohjelmaa, illallinen ja juhannuskokko.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeenl lähtö bussilla Lahteen, josta 
lähdemme juhannuspäivän lounasristeilylle Vesijärvelle ja 
Päijänteelle. Itapäivästä palaamme hotellille, jossa sauna- 
ja allasosasto sekä juhannuspäivän päivällinen. Iltaohjel-
massa tanssit.
Päivä 3. Aamiainen ja aamupäivä vapaata. Puolilta 
päivin lähtö kotimatkalle

Hinta: alk. 498 €/hlö

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

TALLUKAN TANSSIVIIKONLOPPU
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 10.3.2023

Hinta: alk. 398 €/hlö

Matkaohjelma: www.uudenmaanseuramatkat.fi

YÖTTÖMÄN YÖN JUHLAA & 
JUHANNUSRISTEILY

VÄÄKSY 
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 Saariston herkkuja
Juhannusjuhla Venevajat

AHVENANMAAN SAARISTO JA JUHANNUS 
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: To 22.6.2023

Upea kesäinen Ahvenanmaan saaristo ja 
perinteinen juhannusjuhla kutsuvat sinut 
keskikesän tärkeimpään juhlaan. Tällä matkalla 
nautimme hyvästä ruoasta ja mahtavista saaris-
tomaisemista.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat 
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen Brändössa ja 
Maarianhaminassa • Kiertoajelu ja nähtävyydet 
Ahvenanmaalla ohjelman mukaan • Illallinen • Lounas x 2 
• Juhannusjuhla Jan Karlsgårdenin Ulkoilmamuseossa • 
Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma 
Päivä 1. Matka kulkee Kustavin kautta, jossa lounas, 
lautalla Osnäsiltä Brandön saarelle, jonka historiaan tutus-
tutaan paikallisen oppaan johdolla ennen majoittumista vii-
htyisään Hotelli Gullvivaniin. Illallinen hotellin ravintolassa. 
Halukkaille mahdollisuus saunoa rantasaunassa. 

Päivä 2. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu saaristo-
maisemissa lautalla Torsholmasta Hummelvikiin ja kohti 
Bomarsundin linnoituksen raunioita, jossa vierailemme 
uudessa vierailukeskuksessa. Sieltä matkamme jatkuu 
lounaalle Smakbyn ravintolaan. Lähtö opastetulle kiertoa-
jelulle paikallisoppaan johdolla ja tutustumme mm. Kastel-
holmin linnaan ja Vita Björnin vankilaan.
Maarianhaminassa majoittuminen hotelleihin. Lähtö Jan 
Karlsgårdenin ulkoilmamuseolle, jossa seurataan Pohjois-
maiden suurimman juhannussalon pystyttämistä ja juhan-
nusjuhlan ohjelmaa. Juhlan jälkeen kuljetus hotellille.
Päivä 3. Aamiainen ja vapaata aikaa Maarianhami-
nassa. Puolenpäivän jälkeen lähtö satamaan ja mer-
imatkalle Viking Gracella kohti Turkua, josta bussi ajaa 
kotipysäkeille.

Hinta: alk. 551 €/hlö

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

AHVENANMAAN SAARISTO
& JUHANNUS

BRÄNDÖ & MAARIANHAMINA
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Tanssin huumaaHotelli SorsanpesäTangotähtiä

SEINÄJOEN TANGOMARKKINAT
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 7.7.2023

Tangomarkkinat siivittää yleisönsä jälleen 
keskikesän festivaalitunnelmaan tarjoten suurta 
tunnetta, tanssin sykettä, kesähellettä sekä 
tietysti tangon taikaa! Koe Tangon huumaa 
Tangokadulla ja muissa tapahtumakeskuksissa 
oman mielesi mukaan ennen illan huipennusta, 
Tangokuninkaallisten Finaalia, jossa valitaan 
vuoden 2023 Tangokuningas ja Tangokuninga-
tar. 

Teemaan sopivana vierailu iskelmätähti Anne 
Mattilan Taidekahvilassa tarjoaa nautintoja 
kaikille aisteille. Menomatkalla vierailemme 
Ilmajoella Koskenkorvan kylässä Koskenkorva 
Museossa ja Könnimuseossa.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön 
huoneissa aamiaisineen • Ohjelmassa mainitut opastetut 
kierrokset ja käyntikohteet • 2 x lounas • Liput Tangokun-
inkaalliset Finaaliin • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma 
Päivä 1. Bussi matkaa Jalasjärven kautta, jossa lounas, 
kohti lmajokea ja Koskenkorvan kylää. Tutustuminen 
Koskenkorvan museoo ja Könnimuseoon. Matka jatkuu 
Seinäjoelle, jossa ajoittuminen hotelli Sorsanpesään. 
Omatoiminen ilta. Tangobusseilla pääsee nauttimaan 
tangokadun monipuolisesta ohjelmasta.
Päivä 2. Aamiaisen hotellilla ja vapaata aikaa. Heittäydy 
Tangomarkkinoiden huumaan omalla aikataululla ja tutustu 
monipuoliseen tango-ohjelmaan. Tangobussit kulkevat 
hotellilta keskustaan. Illalla Tangokuninkaallisten Finaali 
Kisa-Areenalla. Finaalin jälkeen bussikuljetus hotellille.
Päivä 3. Aamiainen ja aamupäivä vapaata. Puolilta 
päivin lähtö kotimatkalle Anne Mattilan Taidekahvilan 
kautta, jossa keittolounas. Helsinkiin saavutaan noin klo 
20.00.

Hinta: alk. 536 €/hlö

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

SEINÄJOEN 
TANGOMARKKINAT

SEINÄJOKI
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Matkaohjelma - Savonlinnan Oopperamatkat
Päivä 1. Bussimatka kahvitaukoineen ja matkalla lounas. Savonlinnassa majoittuminen Kesähotelli Vuorilinnaan tai 
Spahotel Casinoon. Aikaa levätä ja valmistautua oopperaan tai tutustua Savonlinnaan. Siirtyminen Olavinlinnaan bus-
silla. Oopperan jälkeen kuljetus hotellille.
Päivä 2. Aamiainen hotellilla ja vapaata aikaa. Savonlinnan maisemaristeily ja vierailu Punkaharjulle. Kotimatkalle 
lähtö, myöhäinen lounas ja saapuminen kotiin illalla.
Bussilähdöt: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki • Myös matkanvarrelta kyytiin mukaan

W. A. Mozartin ooppera TAIKAHUILU
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Ti 11.7.2023
“Taikahuilu on satu ja laulunäytelmä, se on myös koom-
inen ja sydäntäsärkevä, kiihkeä ja dramaattinen, harras, 
leikkisä, kansanomainen ja jalostunut. Rikas henkilögal-
leria tarjoaa kerroksia tulkinnoille, ja tarina puhuttelee yhä” 
(www.operafestival.fi)

Hintaan sisältyy:
Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen 
• Oopperalippu (A-katsomo) • 2 lounasta • Savonlinnan 
maisemaristeily • Vierailu Johanna Oraan Taidekartanolla • 
Matkanjohtajan palvelut

Hinta: alk. 546 €/hlö

Bockin VIULUNSOITTAJA KATOLLA
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: To 27.7.2023
Vieraileva Theater Hagen Saksasta esittää tämän kaik-
kien aikojen oopperan, jonka ajoittain melankolisessa 
ja toisaalta optimistisessa tarinassa historia toistaa 
itseään. “Keitä saamme olla ja missä saamme asua? Ketä 
saamme rakastaa?” (www.operafestival.fi) 

Hintaan sisältyy:
Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen 
• Oopperalippu (A-katsomo) • 2 lounasta • Savonlinnan 
maisemaristeily • Vierailu Johanna Oraan Taidekartanolla • 
Matkanjohtajan palvelut

Hinta: alk. 516 €/hlö

 TaikahuiluViulunsoittaja...  Olavinlinna

SAVONLINNAN 
OOPPERAJUHLAMATKAT

SAVONLINNA

Savonlinna ja Oopperajuhlat tarjoavat 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.
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KALLE PÄÄTALON JALANJÄLJILLÄ
Matkan kesto: 5 päivää
Lähtöpäivä: Ma 31.7.2023

Kulttuurihistoriallinen kiertomatka Suomus-
salmelle tutustumaan Raatteentien taistelujen 
uskomattomiin vaiheisiin ja vierailemaan yhden 
Suomen tunnetuimman kirjailijan Kalle Päätalon 
jalanjäljillä Taivalkosken tärkeimpiin nähtävyyk-
siin.

Anu Pentikin perustama keramiikkayritys Pentik 
Oy aloitti toimintansa Posiolla vuonna 1971.
Vierailemme täällä kuuluisalla, kulttuu-
rintäyteisellä Pentik-mäellä ja kartanolla. Mat-
kalla poiketaan myös Reijo Telan Hiljaisen 
Kansan luona.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön 
huoneissa • Aamiaiset • Lounas x 3 • Illallinen x 4 • Ohjel-
man mukaiset kiertoajelut, opastukset ja sisäänpääsymak-
sut • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma 
Päivä 1. Aamulähtö kohti Taivalkoskea. Illalla majoittu-
minen hotelli Herkkoon, jonka jälkeen illallinen.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen vierailu mm. Kalle Päätalon 
syntymäkodissa Kallioniemessä, kiertoajelu, käynti muisto-
ja uhkuvassa Päätalo-keskuksessa sekä Päätalon aikai-
sessa Jalavan kaupassa, keittolounas. Hotellilla illallinen.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Posiota, jossa 
tutustutaan Pentik Kartanoon ja Pentik mäen kulttu-
urikeskukseen. Matka jatkuu Suomussalmelle, käynti 
Hiljaisen kansan luona. Majoittuminen Kiannon Kuohut 
-hotelliin ja illallinen.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen lähtö talvisodan historia 
-teemaiselle päiväretkelle. Raatteentien taistelut, vierailu 
Vartiomuseossa ja Raatteen Portin Talvisotamuseossa. 
Keittolounas. Ilta vapaata ja yhteinen päivällinen.
Päivä 5. Aamiaisen jälkeen lähtö kotimatkalle. Helsinkiin 
saavutaan noin iltaseitsemän jälkeen.

Hinta: 752 €/hlö

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

Hiljainen kansaKiannon KuohutBussimatka

KALLE PÄÄTALON 
JALANJÄLJILLÄ

SUOMUSSALMI-TAIVALKOSKI-POSIO 
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ALVAR AALLON JYVÄSKYLÄ
Matkan kesto: 2 päivää
Lähtöpäivä: Ti 8.8.2023

Lähde kanssamme Jyväskylään - Alvar Aallon 
pääkaupunkiin! Tutustumme paikallisen oppaan 
johdolla Aallon tuotantoon lähes kuuden 
vuosikymmenen ajalta. Illalla risteilemme ihaile-
maan Päijänteen saaristoa Höyrylaiva s/s Suo-
mella ja nautimme illallisen maisemaristeilyn 
aikana.
Toisena päivänä jatkamme Aalto aiheisella bus-
sikierroksella, tällä kertaa teemalla Spirito Aalto
Suosittelemme matkaamme erityisesti 
kulttuurin ystäville sekä arkkitehtuurista ja histo-
riasta kiinnostuneille, sillä näitä ei tältä matkalta 
tule uupumaan.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Aalto Bravo 
bussikierroksen paikallisoppaan johdolla • Majoitus 2 hlön 
huoneissa • Aamiainen • Lounas x 2 • Illallinen • iltaristeily 
Höyrylaivalla • Spirito Aalto bussikierroksen paikallisop-
paan johdolla •  Sisäänpääsymaksut käyntikohteisiin • 
Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma 
Päivä 1.  Bussimatka Jyväskylään. Matkalla lounas. Jy-
väskylässä opastettu Alvar Aalto -kiertoajelu, jonka jälkeen 
majoitumme Finlandia hotelli Albaan. llallinen nautitaan 
höyrylaivaristeilyllä Päijänteellä.
Päivä 2. Aamiainen. Aamupäivällä lähtö Spirito Aalto 
kierrokselle. Kierroksen jälkeen nautimme sesonginmu-
kaisista raaka-aineista valmistetun maittavan 3-ruokalajin 
lounaan persoonallisessa Ravintola Pöllöwaarissa en-
nen lähtöämme kotimatkalle. Helsinkiin palataan kuuden 
maissa illalla.

Hinta: 398 € /hlö

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

Arkkitehtuuria Maisemaristeily
Muuramen Kirkko

ALVAR AALLON JYVÄSKYLÄ
JA PÄIJÄNNERISTEILY
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Raippaluoto SvedjehamnKraateri

MERENKURKUN SAARISTO
& VAASA

MAAILMANPERINTÖKOHDE

VAASA JA MERENKURKUN SAARISTO
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Ke 9.8.2023

Ainutlaatuinen Merenkurkun saaristo Vaasassa 
on Suomen ainoa luonnonperintökohde kan-
sainvälisellä Unescon maailmanperintölistalla.

Matkalla tutustutaan opastetusti Merenkurkun 
saariston mielenkiintoisimpiin kohteisiin sekä 
maalta että mereltä käsin. Tutustumme lisäksi 
Vaasan kaupunkiin opastetulla kiertoajelulla, 
näemme Suomen kauneimman meteoriittikraa-
terin Söderfjärdenin sekä vierailemme Ylen 
suositun Strömsö ohjelman kuvauspaikkana 
toimivassa huvilassa.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Majoitus kahden 
hengen huoneessa • Lounas x 2 • • Opastettu luon-
topolkukierros • Maailmanperintöportin näyttelyt • Risteily 
Vaasan saaristossa • Opastettu kiertoajelu Vaasassa • 
Opastettu tutustuminen Strömsön huvilaan • Matkanjohta-
jan palvelut

Matkaohjelma 
Päivä 1.  Aamulla bussi lähtee kohti Vaasaa. Lounas 
matkalla ja Vaasassa opastettu kaupunkikierros ja käynti 
meteorikraaterilla ja opastettu vierailu Strömsössä. Ma-
joittuminen Hotel Vaakunaan, vapaata aikaa ja omakus-
tanteinen illallinen.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö Bodvattnet -luon-
topolkukierrokselle Maailmanperintöoppaan johdolla. 
Lounas Maailmanperintöportilla ja tutustuminen näyttelyi-
hin, jonka jälkeen n. kahden tunnin risteily Merenkurkun 
sisäsaaristoon. Paluu majoitukseen ja loppuilta vapaata. 
Vaasassa Taiteden Yö -tapahtuma kiinnostuneille. 
Päivä 3. Aamiainen ja aamupäivä vapaata. Puolilta 
päivin lähtö kotimatkalle ja pysähdys Keskisen Kyläkaupal-
la Tuurissa, jossa ehtii ruokailemaan sekä tekemään 
ostoksia omatoimisesti. Kotiinpaluu myöhään illalla.

Hinta: alk. 423 €/hlö

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

AHVENANMAAN
SADONKORJUUJUHLA
MAARIANHAMINA & MAAKUNNAT

AHVENANMAAN SADONKORJUUJUHLAT
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivä: Pe 22.9.2023

Vuotuinen syyskuussa järjestettävä Ahvenan-
maan Sadonkorjuujuhla on yksi syksyn koho-
kohdista Ahvenanmaalla. Tämä tapahtuma 
tarjoaa maku- ja maalaiselämyksiä kaikenikäis-
ille matkailijoille.

Tutustumme paikallisoppaan johdolla Ahvenan-
maan avoimiin maatiloihin sekä muihin käyn-
tikohteisiin, joita ovat mm. Stallhagenin panimo 
sekä paikallinen omenatila. Päiväretken aikana 
nautimme maittavan lounaan sekä herkullisen 
päivällisen kuuluisan TV-kokki Michael Björklun-
din Smakbyn ravintolassa.

Lähde juhlistamaan uutta satoa, nauttimaan 
lähiruoasta ja tunnelmallisesti pimenevistä 
syysilloista sekä inspiroivista kohtaamisista ah-
venanmaalaisten ruoantuottajien kanssa.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat 
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen Maarian-
haminassa • Ohjelman mukaiset kiertoajelut, kohteet ja 
nähtävyydet Ahvenanmaalla • 2 x Lounas • Päivällinen • 
Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma 
Päivä 1. Aamulähtö Naantaliin, josta lähtö merimatkalle 
Finnlinesilla, lounas. Saapuminen Långnäsiin, Maarian-
haminan kierros ja majoittuminen Hotel Adloniin.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähdetään koko päiväksi 
Sadonkorjuujuhla -kierrokselle paikallisoppaan johdolla. 
Kierroksella tutustutaan erilaisiin maatiloihin, käsityöläisten 
taloon sekä Stallhagenin olutpanimoon. Lounas sekä 
päivällinen nautitaan Smakbyn ravintolassa.
Päivä 3. Aamiainen ja siirtyminen Långnäsin satamaan 
ja merimatkalle Siljan Baltic Princesillä kohti Turkua, josta 
bussi ajaa kotipysäkeille.

Hinta: alk. 585 €/hlö

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

PÄRNU
HISTORIALLINEN KYLPYLÄKAUPUNKI

RENTOUTTAVA MINILOMA PÄRNUSSA
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtöpäivät: Ma 6.3.2023, Ke 3.5.2023 ja 
Ma 9.10.2023

Lähellä Pärnun keskustaa sijaitseva Viiking Spa 
kylpylähotelli tarjoaa monipuolisia kuntouttavia, 
ennaltaehkäiseviä ja hemmottelevia hoitoja. 
Tervis Medical Spasta löytyy monipuolinen 
kylpyläosasto ja 25m uima-allas. Haluat sitten 
tutustua Pärnun kaupunkiin syvemmin, tehdä 
ostoksia tai rentoutua kylpylässä, on tämä 
matka juuri sinulle sopiva.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat 
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Ohjelman 
mukaiset kylpylähoidot • Puolihoito • Bussiretki Latviaan, 
Ainaziin • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma 
Päivä 1. Ms Finlandialla kohti Tallinnaan. Satamasta 
bussimatka Pärnuun ja majoittuminen kylpylähotelliin.
Päivä 2. Omatoiminen päivä Pärnussa
Päivä 3. Bussiretki Ainaziin. Iltapäivällä bussi ajaa 
satamaan, josta lähtö merimatkalle Helsinkiin. Laivan 
saavuttua bussi ajaa kotipysäkeille.

Hinta: alk. 341 €/hlö

PERINTEINEN KYLPYLÄLOMA PÄRNUSSA
Matkan kesto: 6 päivää
Lähtöpäivä: Ma 17.4.2023

Viiking Spa Hotell sijaitsee Pärnun ranta-alueel-
la, lyhyen kävelymatkan päässä keskustasta. 
Saunakeskuksessa on uima-allas, höyrysauna, 
suolasauna ja suomalainen sauna.Viiking Saa-
gan vesi-ja saunakeskuksessa on 6 erilaista 
saunaa, iso uima-allas joka on varustettu rent-
outtavilla vesihierontapisteillä, vastavirtajoki, 
porealtaita, Japanilainen allas ja lasten allas 
sekä viikinkien kotasauna.

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat 
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Henkilöko-
htainen hoitosuunnitelma ja terveystarkastus • Yhteensä 
13 hoitoa • Puolihoito • Siideritilavierailu ja bussiretki 
Pärnussä • Edustajamme palvelut

Hinta: alk. 593 €/hlö

Pyydä matkaohjelma toimistoltamme tai 
tutustu verkkosivuillamme.

Viron matkojen bussilähdöt: 
Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki • 
Länsisatama
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MINILOMALLE TALLINNAAN

Viihtyisä laivamatka suomalaisella Eckerö 
Linen M/S Finlandialla rentoutuen, herkutellen 
ja laivan ohjelmatarjonnasta nauttien.Tallin-
nassa oma bussi kiertää sovitut ostoskohteet 
ja nähtävyydet. Voit myös liikkua omatoimisesti 
upeassa Tallinnassa, tehdä edullisia ostoksia 
vanhassa kaupungissa ja käydä vaikkapa kat-
sastamassa kaupungin trendikkäimmät ravin-
tolat ja baarit

Matkan kesto: Päiväretki
Lähtöpäivät: Torstaisin tai lauantaisin

Hinta: alk. 57 €/hlö

23.2.2023 - 57 € / hlö
23.3.2023 - 57 € / hlö
27.4.2023 - 57 € / hlö
18.5.2023 - 66 € / hlö - Helatorstai
15.6.2023 - 61 € / hlö
6.7.2023 - 66 € / hlö
27.7.2023 - 66 € / hlö
17.8.2023 - 58 € / hlö

7.9.2023 - 58 € / hlö
19.10.2023 - 58 € / hlö
4.11.2023 - 66 € / hlö - Martinmarkkinat
30.11.2023 - 58 € - Tallinnan joulutori
16.12.2023 - 66 € / hlö - Tallinnan joulutori

Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat • 
Käyntikohteet Tallinnassa • Edustajamme palvelut

Käyntikohteet Tallinnassa
Tallinnassa käydään Rocca Al Maren kauppakeskuksessa 
tai uusitussa Ülemisten kauppakeskuksessa ohjelman 
mukaisesti. 

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

HerkutteluaShoppailuaMerimatka

TALLINNAN
PÄIVÄRISTEILYT

OMA BUSSI MUKANA VIROSSA
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Pühajärve Spa Kukkamarkkinat
Panimovierailu

TARTTO JA TÜRIN KUKKAMARKKINAT
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtö: Ke 17.5.2023

Tarttoa pidetään Viron kulttuurin ja sivistyksen 
alkukotina sekä henkisenä pääkaupunkina. 
Se on myös olutkaupunki A. Le Coq -olutmu-
seoineen.

Türin kukkamarkkinat on yksi Viron merkittävim-
mistä puutarhatapahtumista keräten satoja 
myyjiä esittelemään kukkien väriloistoa. Kukkien 
ja puutarjakasvien lisäksi markkinoilla on paljon 
kojuja, joista on saatavilla virolaisia herkkuja ja 
käsitöitä. Lähde kanssamme kokemaan Tarton, 
Otepään ja Türin keväinen loisto!

Hintaan sisältyy: Bussikuljetukset • Laivamatkat • 
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Illallinen x 2 • 
Opastetun tutustumisen Tarttoon • Opastetun vierailun A.le 
Coqin olutmuseolla • Otepään opastus • Sangastin linna
• Türin kukkamarkkinat • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma
Päivä 1. Bussimatka satamaan M/S Finlandialle ja 
merimatkalle Tallinnaan. Tallinnasta matka jatkuu kohti 
Tarttoa oppaan johdolla.Opastettu kiertoajelu Tarttossa ja 
majoittuminen Dorpat Hotelliin***. Vapaata aikaa Tarttossa. 
Illallinen Ruutikellarissa
Päivä 2. Aamiainen hotellilla. Opastettu vierailu A. le 
Coqin olutmuseolla ja vapaata aikaa. Lähtö Otepäähän, 
jossa opastus ja Sangastin Linnavierailu. Bussi jatkaa 
Pühajärven Kylpylälle, jonne majoittuminen ja illallinen.
Päivä 3. Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Türia ja 
kukkamarkkinoita, jossa aikaa n. 3 tuntia. Bussi ajelee 
Tallinnan satamaan, jossa ostosmahdollisuus ennen 
lähtöä merimatkalle kohti Helsinkiä. Helsingin satamasta 
bussi jatkaa kotipysäkeille.

Hinta: alk. 444 €/hlö

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

TULOSSA! TARTTO JA VIRON SIPULITIE
Matkan kesto: 3 päivää
Lähtö: Pe 25.8.2023

TARTTO JA TÜRIN 
KUKKAMARKKINAT

OMA BUSSI MUKANA VIROSSA
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MontenegroMakedoniaAlbania

ADRIANMEREN HELMET
ALBANIA - MAKEDONIA - MONTENEGRO

ALBANIA - MAKEDONIA & MONTENEGRO
Matkan kesto: 8 päivää
Lähtöpäivä: Ma 17.4.2023

Henkeäsalpaavia merinäköaloja, rantakoht-
eita, mahtavia linnoja, kaupunkeja, autenttisia 
pikkukyliä, kulinaristisia makunautintoja, his-
toriaa ja luonnonkohteita.  Lähde asiantunti-
jamatkanjohtajamme Kristiina Auron matkassa 
upealle Kaakkois-Euroopan kiertomatkalle, 
jonka aikana ajelemme läpi Adrianmeren 
helmien, Albanian ja Montenegron, sekä 
näemme Pohjois-Makedonian kuvankauniit 
maisemat. Upeiden maisemien lisäksi matkalla 
nautitaan paikallisen keittiön herkkuja, tutustut-
aan kulttuuriin sekä vierailukohteiden värikkää-
seen historiaan

Hintaan sisältyy: • Lennot • Bussikuljetukset koht-
eessa • Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Ohjel-
man mukaiset kiertoajelut, kohteet ja nähtävyydet • Puoli-
hoitoruokailut • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma 
Päivä 1. Aamulento Helsinki-Dubrovnik. Matkanjohtaja 
on vastassa Dubrovnikissa ja ajellaan bussilla Albanian 
puolelle Tivatin kautta Shkoderiin, jossa majoitutaan hotel-
liin. Opastettu kierros kaupungissa ja yhteinen illallinen.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen lähtö Tiranaan, jossa majoi-
tutaan. Vapaata aikaa ja yhteinen illallinen.
Päivä 3. Aamiainen ja lähtö kohti Makedoniaa ja Ohridin 
kaupunkia. Vierailu St Naumin luostarissa. Majoittuminen 
Ohridissa järven rannalla, vapaata ja yhteinen illallinen.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen opastettu tutustuminen Ohri-
din kaupunkiin, vapaata aikaa ja yhteinen illallinen.
Päivä 5. Aamiaisen jälkeen lähdetään kohti takaisin kohti 
Tiranaa. Pydähdymme Elbasanissa. Majoitus Tiranassa ja 
vapaa ilta.
Päivä 6. Aamiaisen jälkeen tehdään opastettu kierros 
Tiranassa ja tutustutaan nähtävyyksiin. Vapaata aikaa ja 
yhteinen illallinen.
Päivä 7. Aamiainen ja lähtö kohti Montenegroa. Plan-
tazen viinitilavierailu ja majoittuminen Budvaan. Yhteinen 
illallinen
Päivä 7. Aikainen lähtö kohti Dubrovnikia, lentokentälle 
ja lento Helsinkiin.

Hinta: alk. 1398 €/hlö
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SalzburgHallstatSöll

IHASTUTTAVA ITÄVALTA
SÖLL & SALZBURG

ITÄVALTA - SÖLL JA SALZBURG
Matkan kesto: 6 päivää
Lähtöpäivä: Pe 22.9.2023

Henkeäsalpaavan kauniit vuoristomaisemat, 
ihastuttavat pienet alppikylät ja kuvankaunis 
luonto. Mikäli et ole täällä käynyt, on nämä 
silmiähivelevät näkymät käytävä kokemassa. 
Mikäli täällä on kerran käynyt, toivoo tänne pää-
sevänsä aina uudestaan. 

Matkalla osallistutaan muun muassa vuosit-
taiseen lehmien Almabtrieb -tapahtumaan, 
imetään itseemme aimo annos kulttuurihisto-
riaa kuuluisassa Salzburgissa, vietetään päivä 
Sissin jalanjäljissä, vieraillaan toinen toistaan 
kauniimmissä vuoristokylissä sekä HItlerin hir-
muisessa Kotkanpesässä.

Hintaan sisältyy: • Lennot • Bussikuljetukset koht-
eessa • Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Ohjel-
man mukaiset kiertoajelut, kohteet ja nähtävyydet • Puoli-
hoitoruokailut • Matkanjohtajan palvelut

Matkaohjelma 
Päivä 1. Aamulento Helsinki-Munchen. Matkanjohtaja 
on vastassa lentoasemalla, josta ajellaan bussilla Sölliin, 
jossa majoitutaan hotelliin. Tutustuminen kylään ja yht-
einen illallinen.
Päivä 2. Aamiaisen jälkeen nousu Hohe Salve -vuorelle 
hissillä. Iltapäivällä Almabtrieb -lehmäkulkue ja yhteinen 
illallinen.
Päivä 3. Aamiainen ja lähtö kohti Salzburgia. Opastettu 
kiertoajelu, museovierailu ja majoittuminen hotelliin. Va-
paata aikaa.
Päivä 4. Aamiaisen jälkeen opastettu kävelykierros 
kaupungilla ja Hellbrunin puisto. Vapaata aikaa ja illalla 
mahdollisuus lisähintaiseen Mozart-konserttiin.
Päivä 5. Aamiaisen jälkeen koko päivän retki Bad 
Ischliin, Sissin jäljillä, lounas ja bussilla Hallstattiin, jossa 
majoittuminen ja tutustuminen kylään. Ilta vapaa.
Päivä 6. Aamiaisen jälkeen lähtö Chiemsee-järvelle ja 
vierailu Ludvig II linnalla. Vapaata aikaa ja lähtö lento-
kentälle. Iltalento Munchen-Helsinki

Hinta: alk. 1677 €/hlö
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HYÖDYNNÄ AIKAISEN VARAAJAN Early Bird Etusi

Ihmiskunnan hyvinvointi on riippuvainen luonnon, kasvien 
ja eläinten hyvinvoinnista. Omilla toimillamme voimme kai-
kki 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 palvelun-
tuottajia
- 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 ympäristökeskuk-
sen Ilmastodieetti.fi -laskurilla

Miten Uudenmaan Seuramatkat toimii kestävämmän 
matkailun edistämiseksi? Tutustu Kestävä Matkailu -sivui-
himme: www.uudenmaanseuramatkat.fi/kestavamatkailu

Järjestämme ryhmille mahdollisuuden osallistua erilaisiin 
luonnon hyväksi tehtäviin vapaaehtoistöihin tai tuotamme 
räätälöidyn ohjelman ja koko päivän paketin kuljetuk-
sineen ja ruokailuineen. Esimerkiksi:
- Haitallisten vieraslajien kitkeminen
- Puiden istutus
- Roskien keräilykierros
- Luonnonsuojelukoulutus
- Opastettu tutustuminen mehiläispesän toimintaan
Monenlaiset aiheeseen liittyvät ohjelmat, retket ja pidem-
mät matkat kauttamme.Ota yhteyttä ja sovitaan tapaamin-
en, katsotaan juuri Teille sopiva vaihtoehto!

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

TÄYDEN PALVELUN MATKANJÄRJESTÄJÄ HYVINKÄÄN KESKUSTASSA

KANSSAMME KOHTI EKOLOGISEMPAA JA KESTÄVÄMPÄÄ MATKAILUA

Kun varaat Uudenmaan Seuramatkojen yön yli matkan kotimaahan yli 60 vrk ennen lähtöpäivää, myönnämme sinulle 
matkapaketin hinnasta Early Bird -alennuksen 30 €/hlö.
Etu koskee alkuvuodesta 2023 tehtyjä varauksia ja on voimassa maaliskuun 2023 loppuun asti. 
Alennus ei ole yhdistettävissä muihin alennuksiin ja koskee vain uusia varauksia eikä sitä voi siirtää muihin matkavarauk-
siin.


