
KESÄMATKA KÖÖPENHAMINA - LEGOLAND – GÖTEBORG 
Ma – Su 22. – 28.07.2019 (7pv)
Hei,

Lähde mukaan kesäiselle perheretkelle Ruotsiin ja Tanskaan. Matkan pääkohde on ihastuttava ja kovasti 
toivottu LEGOLAND Tanskan Billundissa. Matkaohjelma on muokattu mukavan rennoksi, joten jos intoa 
riittää, niin matkalla ehtii käydä myös esim. Givskudin leijonapuistossa, Lalalandian vesipuistossa ja 
Lisebergin huvipuistossa Göteborgissa. Sinulla on myös mahdollisuus piipahtaa nauttimassa 
Kööpenhaminan kuuluisan Tivolin iltaelämästä.

Matkaa tehdään koko ajan omalla upealla Kuopion Tila-Auton turistibussilla, jossa kenenkään ei tarvitse 
hikoilla hyvän ilmastoinnin ansiosta. Myös perheen pienimmät jaksavat matkata bussissa loistavasti, kun 
ohjelmaa myös matkapäiville keksitään (tutustutaan ja leikitään kavereiden kanssa, katsellaan upeita 
maisemia ja välillä vaikkapa piirrettyjä elokuvia).

Matkan alkuun ja loppuun osuu vielä mukavasti risteily Viking Linen laivoilla, joten matkatunnelmaan on 
helppo päästä jo alkumatkasta ja paluumatkalla on mukava rentoutua laivalla leikkien ja syöden hyvin.

Matkanjohtajana matkalla toimii kokenut Legolandin kävijä Sinikka Jussila ja kuljettajana Tommi Suhonen.

Ryhmämatkan etuja on, että aina on vieressä apukäsiä ja leikkikavereita. Jos automatkailu jännittää, niin 
tule kokemaan bussimatkan hienot puolet mukavan rennolle matkalle.

Matkaterveisin,
Sinikka & Tommi



Matkaohjelma:
Matkaohjelma:

Ma 22.07. Klo 10.30 lähtö Kuopiosta linja-autoasemalta bussilla kohtia Helsinkiä. Matkan varrella 
pidetään virkistäviä taukoja. Viking Linen Mariella lähtee Helsingistä klo 18.00. 
Majoittuminen hytteihin. Risteilyohjelmaa. Buffet-ruokailut lisämaksusta.

Ti 23.07. Meriaamiainen laivalla. Saapuminen Tukholmaan klo 09.50 (10.50 Suomen aikaa). 
Matka jatkuu bussilla halki Ruotsin Malmöön, josta ajamme pitkin Juutinrauman siltaa 
Tanskan puolelle nauttien huikeista maisemista. Majoittuminen hostelliin
Kööpenhaminan keskustassa. 
Kööpenhaminan kuuluisa Tivoli on kävelyetäisyydellä, www.tivoli.dk

Ke 24.07. Aamiainen hostellissa. Päivän aikana matka jatkuu Kööpenhaminasta hienoja maisemia 
ihaillen Iso-Beltin ja Pikku-Beltin siltojen kautta Jyllannin puolelle. Ajo Legolandin kotikylään 
Billundiin, jossa päivä Legolandissa, www.legoland.dk

Majoittuminen noin 25 kilometrin päähän Legolandista Givskud´iin hostelliin. Päivällinen 
hostellin ravintolassa (1 ruokalaji).

To 25.07. Aamiainen hostellissa. Päivän ohjelma suunniteltavissa toiveiden mukaan, mahdollisuus 
esim. mennä päiväksi
 Legolandiin  tai
 Lalandian vesipuistoon www.lalandia.dk  tai
 Leijoniin erikoistuneeseen eläintarhaan www.givskudzoo.dk.

Pe 26.07. Aamiainen hostellissa. Bussikuljetus Frederikshavnin satamaan, josta laivamatka Ruotsin 
puolelle Göteborgiin klo 12 – 15.15 Stena Linen Stena Danica aluksella. Majoittuminen 
hotelliin Göteborgin keskustassa. Halukkailla mahdollisuus lähteä viettämään iltaa suuressa 
Lisebergin huvipuistossa, www.liseberg.se.

La 27.07. Aamiainen hotellissa. Paluu päivän mittaan Göteborgista takaisin Tukholmaan ja satamaan. 
Viking Linen Gabriella lähtee Tukholmasta klo 16.00. Majoittuminen hytteihin. 
Risteilyohjelmaa. Buffet-ruokailut lisämaksusta.

Su 28.07. Meriaamiainen laivalla. Saapuminen Helsinkiin klo 09.15. Paluu Kuopioon laivan saavuttua 
satamaan.

Hinta/henkilö: 4 hlöä/hytti/huone 3 hlöä/hytti/huone 2 hlöä/hytti/huone
Aikuinen 499 €/565 € 541 €/604 € 618 €/681 €
Nuori 12-17 v. 423 €/489 € 528 €/591 € 605 €/688 €
Lapsi 6 – 11 v. 392 €/458 € 497 €/560 € 574 €/637 €
5-0 v. lasten hinnat tarkastetaan tapauskohtaisesti Hinnat edellyttävät 35/25 maksavaa

Hintaan sisältyy:
• Bussimatkat em. ohjelman mukaan upealla bussilla, kuljettajana Tommi Suhonen
• Matkanjohtajana Sinikka Jussila
• Laivamatkat Helsinki – Tukholma meno-paluuna B-luokan hytissä majoittuen
• Majoitus Kööpenhaminassa, sekä Givskudissa hosteilleissa, Göteborgissa hotellissa
• Meriaamiainen laivalla (2) sekä aamiainen majoituspaikoissa (4), päivällinen (1)
• Legolandin yhden päivän lippu!

http://www.tivoli.dk/
http://www.liseberg.se/
http://www.givskudzoo.dk/
http://www.legoland.dk/


• Kööpenhaminan hostellissa liinavaatteet

Hintaan ei sisälly: 
• matkavakuutus
• Givskudin hostellissa vaadittavat liinavaatteet sekä pyyhkeet (makuupussit eivät kelpaa)
• muut ateriat/pääsymaksut/opastukset

Matkan maksamista ja peruutuksia koskevat ehdot toimitetaan varausmaksulaskun yhteydessä.
Matkalle mukaan kuvallinen henkilötodistus (myös lapsilla oltava).
Laivayhtiöitä varten tarvitaan syntymäaika (ppkkvv). Lisätietoa laivayhtiöstä: www.vikingline.fi
Valuuttaa (Ruotsin kruunuja SEK, sekä Tanskan kruunuja DKK kannattaa vaihtaa etukäteen). Yleisimmät 
luottokortit käyvät maksuvälineinä.

Majoituspaikat:
23. – 24.07. Danhostel Copenhagen City*****, 5-tähden hostelli keskellä Kööpenhaminaa. H.C.Andersens 
Boulevard 50, 1553 Kopenhavn V, puh. +45 33 33 8585. Huoneissa on oma suihku sekä wc. 
www.danhostel.dk

24. – 26.07. Danshostel Givskud****, 4-tähden hostelli lähellä Legolandia, Leijonapuiston vieressä. 
Loeveparkvej 2b, Givskud, 7323 Give, puh. +45 75 730 500. Mukavuudet ovat yhteyskäytössä käytävällä.
www.danhostel.dk

26. – 27.07. SPAR Hotel Gårda, Norra Kustbanegatan 15-17, 416 64 Göteborg, Phone: +46 31 752 03
www.sparhotel.se

Sitova ilmoittautuminen 15.4.2019 mennessä;
Ensisijaisesti lomakkeella;
http://www.tomminsivut.net/lomake.html?id=34797

tai 
Sinikka Jussila
smjussila@gmail.com
+358 40 507 7765

Vastuullinen matkanjärjestäjä: MATKA-MAINIO OY / Henna Oikarinen

mailto:smjussila@gmail.com
http://www.tomminsivut.net/lomake.html?id=34797
http://www.sparhotel.se/
http://www.danhostel.dk/
http://www.danhostel.dk/

