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TERVETULOA VIIHTYMÄÄN MATKA-SUNIN MATKOILLE!

Matka-Suni on hämeenkyröläinen vuonna 1999 rekisteröity matkanjärjestäjä.
Erikoisalaamme ovat kotimaanmatkat, joita teemme eri puolille Suomea. Lisäksi matkatarjontaamme kuuluu matkoja pohjoismaihin, aina suomenkielisen oppaan johdolla.
Teemme matkoja vain hyviksi havaittuihin matkakohteisiin, ja pidämme oikeaa hinta-laatusuhdetta tärkeänä. Pyrimme myös ihmisläheiseen ja yksilölliseen palveluun. Suunnittelemme ja
toteutamme matkamme itse. Esitteessä olevat matkat kuljettaa yhteistyökumppanimme
Linja-autoliikenne Antti Lauhamo Oy Sastamalasta.
Tervetuloa viihtymään Matka-Sunin matkoille!
Marjatta ja Matti Suni
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Matka-Suni Ky
on Kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin rekisteröity ja
vakuuden tallettanut vastuullinen matkanjärjestäjä. KuVi 1882/02/Mj.

Haapaniementie 367, 39100 Hämeenkyrö •
Puh. 040 753 0455 • 040 763 8622 •
kotisivut: www.matka-suni.fi • s-posti: matka-suni@matka-suni.fi
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Noudatamme matkoillamme uutta matkapakettilakia, joka tuli voimaan 1.7.2018.
Jota voi katsoa sivuiltamme tai tilata toimistostamme.
Huom! Matkan maksamatta jättäminen ei ole matkan peruutus, vaan peruutus on tehtävä toimistoomme.

Matka-Sunin erityisehdot:
1. Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin matkoillamme.
2. Jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi lähtijöitä, pidätämme oikeuden perua matka
viimeistään 10 vuorokautta ennen matkan alkua.
3. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin, joiden syynä ovat force majuere-esteet tai muut
matkanjärjestäjästä riippumattomat seikat esim. hintaan vaikuttavat verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset,
sekä polttoaineiden hinnat korotukset.
4. Yleisten valmismatkaehtojen mukaisissa peruutuksissa tai muutoksissa toimistokulut ovat:
• Alle 100e matkoissa 35 e • 100–375 e matkoissa 55e • 375–1000e matkoissa 100e/hlö..
5. Matkan peruuttaminen ylivoimaisen esteen vuoksi, sovelletaan YVE kohdat 5, 5.1, 4.1, 1.3
6. Matka-Suni Ky ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajan omaisuutta kohdanneista vahingoista.
Kehotamme matkustajia ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus
jo matkan varausvaiheessa peruutuskulujen ja matkalla sairastumisen varalta.
Suosittelemme matkustajaa tarkistamaan oman vakuutuksensa peruutusehtokohdan!
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Kartanoelämää
Hämeessä
La | 25.5. | 1pv

Inkalan kartano

Inkalan kartano • Kirstulan kartano • Härkätien Kynttilä • Tiirinkosken Tila

Matkareitti: Vammala – Häijää – Kyröskoski – Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere –
Hämeenlinna – Renko

Matkaohjelma: Bussi lähtee Vammalasta klo 6.30 ajaen matkareitin mukaisesti. Tarkemman
aikataulun lähetämme ilmoittautuneille.
Saavumme ensimmäiseen Rengossa sijaitsevaan kohteeseemme n. klo 9.15, paikka on osuvasti nimeltään ”Härkätien Kynttilä”. Tila sijaitsee historiallisen Härkätien varressa idyllisessä maalaismaisemassa, jossa lukkari, kirkon laulava virkamies asui jo 1700- luvulla.
Nautimme emännän tarjoamasta aamupäiväkahvista ja paikan päällä leivotuista herkuista. Isäntä
esittelee tilat ja saattaapa laulaa luikauttaa, niin kuin tilan historia velvoittaa. Härkätien Kynttilässä on
paljon nähtävää: yli 600 m2 vanha rakennus kätkee sisälleen mm. 1000 enkelin huoneen, elefanttihuoneen, Arabia-astioiden näyttelyn ja pienen matkamuistoputiikin.
Jatkamme matkaamme Hämeen Härkätietä, tulemme Hämeenlinnan puolelle ja saavumme Tiirinkosken tilalle, jossa on lämmin tunnelma ja upea uniikki miljöö. Tiirinkoski on aikoinaan ollut Kirstulan
kartanon sivutila, mutta jonka vuonna 1910 rakennetussa entisessä navettarakennuksessa toimii nykyisin viehättävä sisustus- ja lifestyle-myymälä ja kahvila. Pysähdymme hetkeksi nauttimaan vanhan
maalaistalon pihapiirin tunnelmasta ja putiikin tarjonnasta.
Tiirinkoskelta ajamme Härkätietä Hattulassa sijaitsevaan Inkalan Kartanoon lounaalle, missä herkuistaan tunnettu pitopöytä odottaa matkalaisia. Kartanon helmi on yli 200-vuotias pitsikoristeltu empiretyylinen päärakennus. ”Haluamme kohdata asiakkaamme kasvokkain ja henkilökohtaisesti” sanoo
Inkalan Kartanon emäntä Leila Ylitalo.

Tiirinkosken tilan lifestyle-myymälän terassi

Härkätien Kynttilä, enkelihuone
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Kirstulan kartano,
Hämeenlinna

Jatkamme matkaamme Inkalasta Hämeenlinnan keskustaan, jossa saamme kohdeoppaamme kyytiin
noin 1,5 tunniksi. Opastetun bussikierroksen aikana näemme keskikaupungin nähtävyyksiä, Aulangon
aluetta sekä pistäydymme Hämeenlinnan keskustan kirkossa, jota kutsutaan Pohjolan pikku Pantheoniksi ja joka on yksi maamme merkittävimpiä kustavilaisen klassismin edustajia.
Opastetun bussikierroksen jälkeen hurautamme Kirstulan Kartanoon Hämeenlinnassa. Kirstula on
myös kaupunginosa Hämeenlinnan kaupungin pohjoispuolella ja nimi Kirstula mainitaan jo 1440-luvulla. Kartanon komea päärakennus rakentui 1700-luvun lopulla Pormestari Gottlieb Johnin ja hänen
poikiensa toimesta. Tila oli myöhemmin eturivin maanviljelystila suoviljelyksineen ja viljelykokeiluineen.
Pitkä taival käydään läpi tilan nykyisen omistajan kanssa (Tuomas Honkajuuri) ja nautimme iltapäiväkahvit.
Kirstulan kartanosta alkaa kotimatka, Tampereelle saavumme noin klo 18–18.30.
Ilmoittautumiset matkalle
viimeistään 25.4. mennessä.

Matkan hinta: 98 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)

Hämeenlinnan keskustan kirkko
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Hinta sisältää:
• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
• Aamupäiväkahvit, makea ja suolainen
kahvileipä, Härkätien Kynttilä
• Tiirinkosken tila
• Kartanolounas, Inkalan pitopöydästä
• Kirstulan kartanon esittely ja
iltapäiväkahvit, pullan kera
• Opastuskierros, bussilla Hämeenlinnassa
• Matkanjohtajan palvelut

– Vuoden 2018 yllätysmatkoilta –

Petäjäveden vanha kirkko

Keuruun vanha pappila

Härkätien Kynttilä, Renko

Härkätien Kynttilä, Renko

Johanna Oras, Koski

YLLÄTYS-matka
YLLÄTYSmatka I
La 8.6. | 1 pv
Matkareitti: Vammala – Häijää – Kyröskoski – Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere – jne.
Minne tänä vuonna mahtaakaan ensimmäinen yllätys-matkamme viedä?

Minne tie, sinne vie…

Matka-Sunin yllätysmatka I 2019!

Aikataulu:
Lähtö Vammalasta klo 6.30. Häijään Neste klo 6.50.
Kyröskoski Mh. klo 7.15.
Hämeenkyrö S-market pys. klo 7.25.
Ylöjärvi Soppeenmäki, Matkatie pys. klo 7.45.
Tampere Vanhankirkon pys. klo 8.00 ja matka jatkuu…
matkanjärjestäjän suunnitellun ohjelman mukaisesti.
Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 9.5. mennessä.

Matkan hinta: 95 e / hlö

Hinta sisältää:
• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
• Aamu ja -iltapäiväkahvit
• Opastukset ja esittelyt sekä
sisäänpääsyt kohteissa
• Paikallisopastus
• Lounasruokailun buffet-pöydästä
• Matkanjohtajan palvelut

(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)
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Sara Garden

Puutarhat ja puistot
Lahdessa
La | 15.6. | 1 pv
Koiskalan Kartano • Sara Garden •
Kaijansinkon puutarha • Puistokierros Lahdessa

Matkareitti: Vammala – Häijää – Kyröskoski – Hämeenkyrö –
Ylöjärvi – Tampere – Kangasala – Pälkäne – Lahti

Matkaohjelma: Bussi lähtee Vammalasta klo 6.30 ajaen matkareitin mukaisesti. Tarkemman
aikataulun lähetämme ilmoittautuneille. Matkalla Lahteen pysähdymme ainakin Hollolassa ja Koiskalan Kartanoon saavumme klo 11.00. Aluksi kuulemme tilan historiasta sekä teemme isännän kanssa
kierroksen puutarhassa/puistossa. Puutarhakierroksen jälkeen nautimme maukkaan buffet-lounaan.
Koiskalan Kartanon historian katsotaan alkaneen vuonna 1650, jolloin Didrik von Essenille lahjoitetuista tiloista muodostettiin Koiskalan kartano. Koiskala on nykyään Luomutila, jossa kasvatetaan viljaa ja
palkokasveja sekä suomen lampaita. Kartanoa on entisöity pieteetillä ja työn alla on kartanon vanhan
muotopuutarhan palauttaminen alkuperäiseen kuntoon. Kartanon entisen meijerirakennuksen tiloista on
kunnostettu keittiö ja ravintolatilat, jossa valmistuu ja tarjoillaan lounasta, kotimaisista raaka-aineista.
Matka Koiskalasta jatkuu läheiselle Kaijansinkon puutarhalle. Kaijansinkon puutarha on vuonna 1977
perustettu perheyritys, jota ylläpidetään jo kolmannessa polvessa. Puutarhalta löydät seudun suurimman kesäkukkavalikoiman. Kesäkukkien lisäksi puutarhalla viljellään mausteyrttien ja vihannesten taimia
sekä kukkivia ruukku- ja amppelikasveja. Tällä hetkellä kasvihuoneita on 8 kpl ja koko puutarhan pinta-ala
on yhteensä n. 6500 m2. Puutarhalla on myös kesäkahvila.
Kaijansinkolta siirrymme bussin kyydissä Lahden Matkakeskukseen, josta mukaamme tulee kohdeopas. Aloitamme n. 1,5 tunnin kiertoajelun tutustuen bussin kyydissä, Lahden tärkeimpiin nähtävyyksiin
ja kauneimpiin puistoihin.
Opastuskierroksen jälkeen ajamme Sara Gardeniin, joka on viehättävä, pieni kodikas Cottage garden
-henkinen yksityispuutarha, pikkupuoti ja kotikahvila Lahdessa. Emäntä on puutarhuri ja esittelee
puutarhan ja antaa pieniä vinkkejä puutarhan hoitoon.
Hinta sisältää:
Nautimme iltapäiväkahvit viehättävässä ympäristössä.
•
Bussimatkat
hyvätasoisella turistibussilla
Kotimatka Lahdesta alkaa n. klo 17.00.
• Esittelyn ja lounaan, Koiskalan kartano
Tampereelle saavumme n. klo 19.30.
• Sara Garden, Puutarhavierailun,
Ilmoittautumiset matkalle viim. 17.5. mennessä.
Matkan hinta: 85 e / hlö
(Jos lähtijöitä väh. 30 hlöä)

Koiskalan kartano
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esittelyn ja kahvitarjoilun
• Kohdeopastuksen Lahdessa
• Matkanjohtajan palvelut

Lahden kaupungintalon puisto

Iloinen ja kiehtova

Ti–To
25.–27.6. | 3 pv

Pohjois-Karjala

Valamon Luostari • Koli • Joensuu • Ilomantsi •
Eva Ryynäsen Ateljee / Paaterin kirkko • Lieksa • Nurmes, Bomba
Matkareitti: Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Kyröskoski – Ikaalinen –
Parkano – Kihniö – Petäjävesi – Jyväskylä – Pieksämäki – Varkaus – Valamon Luostari – Koli – Joensuu

Matkaohjelma:
1 pv Bussi lähtee Vammalasta klo 5.30 ajaen matkareitin mukaisesti. Tarkemman aikataulun lähetämme ilmoittautuneille. Matkalla tarpeelliset pysähdykset.
Ensimmäinen matkakohteemme on Heinävedellä Valamon Luostari, saapumisaika n. klo 13.00. Nautimme lounaan Luostarin ravintola Trapesan noutopöydästä, sen jälkeen ryhmälle opastettu Luostarikierros ja lopuksi mahdollisuus tehdä ostoksia muistoesinemyymälässä. Matka jatkuu Kolille.
Koli on Pohjois-Karjalan korkein vaara, 347 metriä merenpinnan yläpuolella. Se on yksi Suomen
kauneimpia maisemanähtävyyksiä. Koli iskostui suomalaisten mieliin mm. taiteessa Juhani Ahon,
Pekka Halosen, Eero Järnefeltin ja Jean Sibeliuksen sekä muiden lukuisten taiteilijoiden töiden kautta. Halukkailla on mahdollisuus patikoida Ukko-Kolin huipulle. Huipulta avautuu mahtavat maisemat
Pieliselle. Kolilla on hotelli sekä Luontokeskus Ukko, joka esittelee mm. Kolin kansallismaisemaa.
Matka jatkuu Joensuun kaupunkiin noin klo 20.00, majoittaudumme Original Sokos Hotelli Kimmeliin,
jossa vietämme seuraavat kaksi yötä. Illallisen nautimme hotellin ravintolassa.

2 pv Aamiainen hotellin ravintolassa klo 9.00. Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan bussin kyydissä
kohti Ilomantsia. Päivän ohjelmamme keskittyy rajapitäjä Ilomantsiin, joka tunnetaan Suomen itäisimpänä kuntana, Kalevala-kuntana ja karjalaisen kulttuurin vaalijana.
Aloitamme ohjelman Ilomantsissa kahvitellen paikallisessa kahvilassa. Ohjelma jatkuu Hermannin Viinitilalle, jossa esittely ja mahdollisuus ostoksiin. Seuraavaksi ajamme Ortodoksiseen Pyhän
Elian kirkkoon, joka on Suomen suurin ortodoksinen puukirkko (rakentamisvuosi v. 1892). Ilomantsi on
maamme vanhinta ortodoksiseutua.
Noin klo 12.30 saavumme Parppeinvaaralle. Nautimme nykykarjalaisen lounaan buffet-pöydästä ravintola Parppeinpirtissä. Tutustumme opastetusti Parppeinvaaran runokylään, runolaulajan pirttiin,
luontopirtti Mesikkään ja rajakenraali Raappanan majaan. Kuulemme myös kanteletuokion. Parppeinvaaralta ajelemme Ilomantsin Möhköön. Savottakahvila Möhkön Mantalla nautimme iltapäiväkahvit ja kuulemme tarinoita Mantan vaiheista. Paluu takaisin Ilomantsin keskustaan ja torille, siellä
kesätoripäivät keskiviikkoisin.
Palaamme Joensuuhun ja tuttuun hotelliimme Kimmeliin. Illallinen hotellin ravintolassa.
Mahdollisuus saunomiseen.
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Parppeinpirtti, Ilomantsi.

Bomba-talo, Nurmes.

3 pv Aamiainen hotellin ravintolassa, jonka jälkeen lähtö hotellilta kohti Lieksaa. Pysähdymme Vuonisjärvellä, jossa sijaitsee Eva Ryynäsen ateljee ja Paaterin kirkko. Tutustumme ateljeehen ja kirkkoon opastetusti. Paateri on kuvanveistäjä Eva Ryynäsen (1915–2001) taiteilijakoti, mikä kertoo
kauniin tarinan Evan ja hänen puolisonsa Paavo Ryynäsen elämästä ja työstä. Vuonna 1991 valmistunut ainutlaatuinen honkakirkko viehättävine yksityiskohtineen on Eva Ryynäsen taiteilijauran
lukuisista teoksista kaikkein mittavin.
Seuraavaksi jatkamme Lieksan kaupungin keskustaan, jossa pysähdymme hetkeksi ihastelemaan mm.
Lieksan mahtavaa kirkkoa. Lieksan nykyisen kirkon ovat suunnitelleet Raili ja Reima Pietilä, se valmistui 1982. Edellinen C.L. Engelin suunnittelema kirkko tuhoutui tulipalossa 1979.
Jatkamme matkaa Pielisen itärantaa seuraillen, kohti Nurmesta. Saavumme Nurmeksen kaupunkiin,
sekä ajamme Bomba-taloon, jossa toimii ravintola Bomba. Ravintola sijaitsee karjalaisessa suuressa hirsirakennuksessa, mikä itsessään on nähtävyys. Ravintola tarjoaa karjalaisia herkkuja sekä
perinteisiin nojaten että nykyaikaisesti uudistettuna.
Hinta sisältää:
Nautimme lounaan Bomban ravintolassa
• Bussimatkat, hyvätasoisella turistibussilla
n. klo 13 alkaen.
Matka jatkuu, ajamme reittiä Nilsiä – Siilinjärvi – Kuopio – Suonenjoki, matkalla tauko. Edelleen jatkamme
Suonenjoelta – Hankasalmi – Lievestuore – Vaajakoskella tauko, ainakin Pandan suklaatehtaan myymälässä. Kotimatka sujuu ”suut makiana” ajellen Keuruulle.
Siitä edelleen Kihniö – Parkano – Ikaalinen – Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere – Nokia – Sastamala.

• Hotelliyöpymiset 2 yötä aamiaisella,
Sokos hotelli Kimmel Joensuu
• Illallisen 2 krt Hotelli Kimmelin ravintolassa
• Valamon Luostarin lounaan ja
opastuskierroksen
• Nykykarjalaisen Pitoaterian Parppeinpirtti,
Ilomantsi
• Parppeinvaaran Runokylän sis.pääsyt,
kanteletuokio ja opastus
• Ilomantsin ortodoksikirkon esittely
• Aamu- ja iltapäiväkahvit, Ilomantsi ja
Möhkö
• Eva Ryynäsen ateljee/Paateri kirkko,
sis.pääsy ja opastus
• Lounas, Bomban ravintolan
Karjalaisia herkkuja, Nurmes
• Matkanjohtajan palvelut

Ilmoittautumiset matkalle viim. 15.5. mennessä.
Ryhmämme
Valamon Luostarissa 2013
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Matkan hinta: 375 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)

• 1 hh -lisämaksu 70 e

Puutarhojen Aatelia
La | 29.6. | 1 pv
Kultarannan puutarha, Naantali • Rytsälän tila, Nousiainen • Pohjakulman ravintola ja Mikolan Luomutila, Rymättylä • Vanhakaupunki, Naantali

Matkareitti: Häijää – Kyröskoski – Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere – Nokia – Sastamala –
Huittinen – Naantali

Kultaranta

Matkaohjelma: Bussi lähtee Häijään Nesteeltä klo 6.30 ajaen matkareitin mukaisesti, Tampereella, Vanhakirkko pys. klo 7.40. Matkalla pidämme tauon Huittisten Härkäpakarilla.
Naantalin Vanhaan kaupunkiin saavumme klo 10.30 jälkeen. Ohjelman Naantalissa aloitamme vanhan kaupungin opastetulla kävelykierroksella.
Kultarannan puutarhan tutustumiskierros opastettuna aloitetaan klo 12.30. Kesto 1 tunti. Kultaranta on tasavallan presidentin kesäasunto. Pinta-alaltaan huvilatila on 54 hehtaaria ja siihen kuuluu
lukuisia rakennuksia, kasvihuoneita
sekä suuret hoidetut puistoalueet. Keskeinen rakennus on puistojen ympäröimä graniittilinna,
joka on maineikkaan arkkitehti Lars
Sonckin suunnittelema rakennus ja
sisältää 19 huonetta. Kultarannan
rakennutti aikoinaan Alfred Kordelin. Kultarannasta ajamme Rymättylän Pohjakulman ravintolaan
Saaristolaislounaalle. Rymättylän
Poikon kylässä entinen kyläkoulu
on toiminut ravintolana jo vuodesta 1980 lähtien. Kaikki tarjottava
valmistetaan omassa keittiössä perinteisin reseptein tuoreista raakaRavintola Pohjakulman Saaristolaislounas, Rymättylä
aineista.
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Pysähdymme lounaan jälkeen läheisellä Mikolan Luomutilalla, jonka yhteydessä myös Luomutilan tuotteiden suoramyyntipiste.
Jatkamme Rymättylästä, Nousiaisiin Rytsälän
tilan puutarha ihastelemaan. Oppaana tilalla
Emäntä Tuija Rytsälä. Rytsälän tila on palkittu
mm. monilla valtakunnallisen tason tunnustuspalkinnoilla sekä Varsinais-Suomen Yrittäjät Ympäristöpalkinnolla. Tila on edelleen
toimiva maatila. Puutarhassa riittää nähtävää,
mm. Lummelammikko, pieni puro suihkulähteineen, kattava valikoima erilaisia havukasveja,
runsasta kivien käyttöä, Itämainen puutarha
sekä oma hiljentymispaikka. Puutarhasta löytyy kasvilajikkeita noin kaksi tuhatta ja hoidettua pinta-alaa kertyy noin 1,5 hehtaaria.
Tilalla tarjoillaan iltapäiväkahvit omatekoisen korvapuustin kera.
Kotimatkalle Rytsälästä lähdetään noin
klo 17.45–18.00.

Ilmoittautumiset matkalle
viimeistään 29.5. mennessä.

Matkan hinta: 95 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)

Hinta sisältää:
• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
• Opastettu Kultarannan Puutarhakierros
• Opastettu Naantalin
Vanhankaupungin kävelykierros
• Rytsälän Tilan Puutarhan
esittely ja iltapäiväkahvit
• Saaristolaislounas
Pohjakulman ravintola, Rymättylä
• Matkanjohtajan palvelut

Rytsälän tilan puutarha, Nousiainen
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– Vuoden 2018 Yllätys-matkalta –

Kuvataiteilija Johanna Oraksen koti, Koski

YLLÄTYS-matka
YLLÄTYSmatka II
Pe 12.7. | 1 pv
Matkareitti:

Häijää – Kyröskoski – Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere – Nokia –
Vammala – Huittinen jne.

Minne ”Hermannin päivän” YLLÄTYS-matkamme suuntaa tällä kertaa?

Minne tie, sinne vie… Matka-Sunin yllätysmatka II 2019!
Aikataulu:
Häijää, Neste klo 6.45. Kyröskoski Mh. klo 7.15.
Hämeenkyrö S-market pys. klo 7.25.
Ylöjärvi, Soppeenmäki, Matkatie pys. klo 7.45.
Tampere Vanhakirkko pys. klo 8.00. Nokia klo 8.15.
Vammala klo 8.45.
Ja matka jatkuu matkanjärjestäjän
suunnitellun ohjelman mukaisesti…
Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 1.6. mennessä.

Hinta sisältää:
• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
• Aamu ja -iltapäiväkahvit
• Lounasruokailun buffet-pöydästä
• Sisäänpääsyt ja -esittelyt kohteissa
• Opastuskierros, kohdeopas
• Paikallisopastus
• Matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta: 88 e / hlö
(jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)
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”Pokka pitää”
– riemukas komedia
Su | 14.7. | klo 15.00 | 1 pv
Heinolan
katetussa
kesäteatterissa
Suivalan Pitokartano, Kärkölä

Matkareitti: Vammala – Häijää – Kyröskoski – Hämeenkyrö –
Ylöjärvi – Tampere – Kangasala – Pälkäne – Kärkölä – Lahti – Heinola

Matkaohjelma: Matkaohjelma: Bussi lähtee Vammalasta
klo 8.00 ajaen matkareitin mukaisesti. Tampere Vanhankirkon pys.
olemme 9.25. Matkalla pieni pysähdys ennen Kärkölää. Tarkemman
aikataulun lähetämme ilmoittautuneille. Saapuminen Kärkölään
Suivalan Pitokartanolle n. klo 11.30, jossa nautimme sunnuntailounaan. Matkamme jatkuu Suivalasta – Lahden kautta
– Heinolaan.
Klo 15.00 Heinolan katetulle kesäteatterille saapuu

Roy Clarken kirjoittama huippusuosittu Brittiläiseen
Tv-sarjaan perustuva riemukas komedia ”Pokka pitää”.
Esityksen hulvattomat hahmot Hyacinth Bucket ja naapurin
Emmet tarjoavat takuuvarmaa viihdettä myös teatteriversiona ja tulokset ovat vähintäänkin yhtä hulvattomat. Riemukas komedia tarjoaa mahtavan pääroolin, hykerryttäviä
tilanteita ja nasevaa sanailua.
Suomennos: Joel Elstelä ja Ohjaus Jaakko Saariluoma.
Hyacinthin roolissa: Jaana Saarinen,
muissa rooleissa mm.
Taisto Oksanen, Ulla Tapaninen ja Heidi Herala.
Esityksen kesto 2 h 15 min.
Väliajalla pullakahvit.
Teatteriesityksen jälkeen lähdemme kotimatkalle.
Ilmoittautumiset matkalle
viimeistään 6.6. mennessä.
Hinta sisältää:

Matkan hinta: 105 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)
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• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
• Teatterilipun ja väliaikakahvit
• Sunnuntailounas Suivalan Pitokartano
• Matkanjohtajan palvelut

Kasvihuoneravintola
Lind`s Kök, Närpiö •
Tv:stä tuttu Strömsö, Vaasa •
Raippaluoto

Matkareitti:

Länsirannikon helmiä
Ke | 17.7. | 1 pv

Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Kyröskoski –
Ikaalinen – Parkano – Jalasjärvi – Kauhajoki – Närpiö – Vaasa

Matkaohjelma: Lähtö Vammalasta klo 6.30 ajaen matkareitin mukaisesti, Jalasjärven Juustoportilla pidämme taukoa n. klo 9.15 alkaen. Tarkemman aikataulun lähetämme ilmoittautuneille.
Juustoportilta matka jatkuu Kauhajoen-Teuvan kautta Närpiöön, jossa sijaitsee aivan ainutlaatuinen
Kasvihuoneravintola Lind`s Kök, siellä nautimme maittavan buffet-lounaan erikoisessa ympäristössä. Kasvihuoneravintolassa voi kokea trooppisen ympäristön vuoden ympäri. Mansikantaimet, tomaatintaimet, trooppiset hedelmäpuut yms. toivottavat asiakkaat tervetulleiksi.
Lindin keittiössä tarjoillaan ja valmistetaan ruoka itse alusta asti eikä käytetä puolivalmisteita.
Lindin keittiö on palkittu monella eri tavalla, ravintola on listattu mm. ”The European food bucket list”
eli Euroopan ravintoloita, joissa kannattaa ehdottomasti vierailla.
Listalla on yksi ravintola jokaisesta EU-maasta ja Suomesta listalle valittiin Lindin keittiö.
Matkamme jatkuu ”Rantatietä” Vaasaan, kaupungin keskustassa tapaamme kohdeoppaamme.
Aluksi pieni opastettu kiertoajelu kaupungissa. Saavumme Västervikiin, kylään meren rannalle.
Paikka on tullut tutuksi monelle TV:ssä esitetyn kodin makasiiniohjelman STRÖMSÖN kautta. Ohjelmaa on lähetetty jo vuodesta 2002 lähtien. Vaasan kohdeoppaat esittelevät paikkaa.
Strömsöstä ajamme Raippaluodon siltaa pitkin, joka on
Suomen pisin silta (1045 metriä). Pistäydymme satamassa
ja ehkä kirkossakin. Iltapäiväkahvit nautimme Cafe Bernyssä Raippaluodon sillan kupeessa. Saavumme takaisin
Vaasan keskustaan, jossa opastus päättyy ja kiitämme opastamme ja lähdemme kotimatkalle n. klo 17.00. Matkalla pysähdymme vielä Jalasjärven Juustoportilla.

Ilmoittautumiset matkalle
viimeistään 7.6. mennessä.

Matkan hinta:
92 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)
Hinta sisältää:
• Bussimatkat hyvätasoisella
turistibussilla
• Lounas, Lind`s Kök
puutarharavintola, Närpiö
• Kohdeopastukset ja sis. pääsyt,
Strömsö ja Vaasa / Raippaluoto
• Iltapäivä-leivoskahvit, kahvilaravintola Bernys, Raippaluoto
• Matkanjohtajan palvelut

Strömsö
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”Pari SUHDETTA
SUHDETTA””
– musiikin täyteinen komedia
parisuhteiden kimuranteista koukeroista
La | 3.8. | klo 14.00. | 1pv
Lappajärven Halkosaaressa katetussa kesäteatterissa

Matkareitti: Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Kyröskoski – Ikaalinen –
Parkano – Alajärvi – Lappajärvi

Matkaohjelma: Bussi lähtee Vammalasta klo 7.00 ajaen matkareitin mukaisesti. Matkalla pidämme pienen tauon. Saavumme Alajärvelle Punaisen Tuvan Viinitilalle ja nautimme maittavan
buffet-lounaan sekä kuulemme Viinitilan esittelyn. Punaisen Tuvan Viinitila on korkealuokkaisista
marjaviineistään tunnettu matkailukohde Alajärvellä. Mahdollisuus tuliaisostoksiin.
Matka jatkuu Viinitilalta Lappajärvelle Halkosaaren Kesäteatteriin.
Klo 14.00 alkaa Janne Virtasen, Ville Pusan ja Pasi Ojalan käsikirjoittama komedia ”Parisuhdetta”,
Halkosaaren katetussa kesäteatterissa. Musiikin täyteinen komedia parisuhteiden kimuranteista koukeroista on saanut Suomen ensi-iltansa 17.7. Esityksessä on mukana Suomen eturivin näyttelijöitä ja
laulajia. Musiikkina kuullaan suomalaisia tunnettuja pop-rock ja iskelmälauluja, joiden tahdissa saa ja
pitääkin laulaa! Tämä esitys tempaisee mukaansa takuuvarmasti!
Lavalla nähdään mm: Nina Tapio, Ville Pusa, Sani, Janne Virtanen, Jani Karvinen ja Vieno Virtanen.
Mukana myös Pasi Ojalan luotsaama livebändi. Esityksen on ohjannut: Janne Virtanen.
Väliajalla nautimme pullakahvit.

Hinta sisältää:

Tulomatkalla pysähdymme Juustoportilla!

• Bussimatkat, hyvätasoisella turistibussilla

Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 24.6. mennessä.

• Teatterilipun, Halkosaaren kesäteatteri

Matkan hinta: 95 e / hlö

• Buffet-lounaan ja tilaesittelyn,
Punaisen Tuvan Viinitila Alajärvi

(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)

• Väliajalla pullakahvit
• Matkanjohtajan palvelut
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Raatteentien ”Avara syli”-muistomerkki, retkemme 2010.

Hotelli Kalevala, Kuhmo

Kainuun kautta Lappiin
Ti-Pe | 6.–9.8. | 4 pv

Kuhmo • Raatteen Portti •
Suomussalmi • Kuusamo •
Kemijärvi • Posio • Taivalkoski

Matkareitti: Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Ikaalinen – Parkano –
Kihniö – Petäjävesi – Jyväskylä – Kuopio – Siilinjärvi – Nurmes – Kuhmo
Matkaohjelma:
1 pv Bussi lähtee Vammalasta klo 5.30 ajaen matkareitin mukaisesti, matkalla tarpeelliset pysähdykset.
Tarkemman aikataulun lähetämme ilmoittauneille. Lounaan nautimme matkalla Siilinjärven ”Kunnonpaikan” ravintolassa. Kuhmon Hotelli Kalevalaan saavumme noin klo 16.00. Hotellissa tervetulokahvit ja
info. Pistäydymme Kuhmon keskustassa Kuhmo-talon esittelyssä. Paluu hotelliin, majoittuminen, iltasaunat porealtaineen sekä kuhmolainen illallinen.

”Hiljainen Kansa” Suomussalmi 2018.
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2 pv Aamiainen hotellin ravintolassa. Lähdemme hotellilta n. klo 8.30 lyhyelle opastetulle kierrokselle
bussin kyydissä ja tutustumme Juminkekoon, joka on Kalevalan ja Karjalaisen kulttuurin opastuskeskus.
Matka jatkuu Lentiiran kylään, joka kuuluu Kuhmon kaupunkiin ja sijaitsee samannimisen järven rannalla.
Matkaamme Suomen ja Venäjän rajan läheisyydessä. Tulemme yhteen Suomen sotahistorian kuuluisimpaan paikkaan Talvisodassa eli Suomussalmen Raatteentien taisteluiden tapahtumien paikkaan, jossa
nykyään sijaitsee Raatteen Portti -museo. Siellä on sisätiloissa talvisotanäyttely sekä kolmen hehtaarin
kokoinen muistomerkkialue talvisodassa kaatuneille, johon on asetettu 17 000 kiveä, joiden keskellä kohoaa Talvisodan Monumentti soittaen 105 vaskikelloaan. Tutustumme Talvisota näyttelyyn ja käymme
suuren muistomerkin luona, oppaan kanssa. Nautimme keittolounaan Raatteen Portin, Kanttiini Päämajassa.
Matka jatkuu paikallisoppaan johdolla, kohti Suomussalmen kirkonkylää ja Ämmänsaarta, mikä on keskustaajama Suomussalmella. Kuulemme oppaan kertomana mm. Ilmari Kiannosta ja Suomussalmen
historiasta ja nykypäivästä. Opastus päättyy Ämmänsaaren Jalonniemeen.
Seuraava kohteemme Suomussalmella on ”Hiljainen kansa” sen Niittykahvilassa nautimme nokipannukahvit ja paikan päällä paistetut letut hilloineen, maistuvat luonnossa säällä kuin säällä.
”Hiljainen kansa” on tilataideteos avoimella pellolla. Iloisella mielellä jatkamme matkaa Kuusamoa kohti.
Saavumme hotelliimme Holiday Club Kuusamon Tropiikkiin, joka on majapaikkamme seuraavat kaksi
yötä. Majoittaudumme ja kylpylän palvelut ovat käytössämme. Illallinen hotellin ravintolassa.

3 pv Aamiainen hotellin ravintolassa. Lähtö hotellilta tutustuen mielenkiintoisiin Lapin kohteisiin. Kolmannen retkipäivän aloitamme tutustumalla Rukan matkailukeskukseen. Talvisin Ruka on oivallinen laskettelupaikka, jossa löytyy 34 eri rinnettä. Kesällä Rukalla voi lähteä vaeltamaan, mm. karhunkierrokselle.
Ajamme Posiolle Tolvan kylälle, jossa näemme oikeata perinne- ja kulttuurimaisemaa. On tunturimaisemaa, Riisitunturi sekä mahtavaa järvimaisemaa Yli-Kitka, aitoa Lapin maisemaa.
Tulemme Korpihillan kauniiseen pihamiljööseen. Ritva Kokko on Korpihillan Mamselli, missä toteutunut
unelma, elämäntyö, luovuuden lähde sekä koti ja perheyritys, kaikki ovat samassa paketissa, yhtenä kokonaisuutena. Korpihillassa raikkaat ja puhtaat Lapin marjat ja yrtit jalostuvat korkealaatuisiksi tuotteiksi.
Ritva Kokon koti Korpihilla oli mukana SUOMEN KAUNEIN KOTI -ohjelmassa MTV3:lla 2018.

Korpihillan mamselli Ritva Kokko.
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Korpihillan tuotteita kauniissa myymälässä.

Marmeladimakeiset, suklaiset hillakonvehdit, lemmenjuoma, karpalokonjakkisiirappi sekä kupliva Kuohuva Kuusenkerkkäjuoma, ovat itse jalostettuja aitoja, perinteisiä lappilaisia Korpihillan tuotteita. Maistelemme muutamia tuotteita ja nautimme leivoskahvit.
Korpihillasta matkaamme Kemijärveä kohti. Matkalla ohitamme itäisen Napapiirin rajan ja piipahdamme Suomutunturin maisemissa. Tulemme seuraavaksi Kemijärven Joutsijärvelle, jossa mm. yksi Salpalinjan Betonibunkkereista sijaitsee. Halukkailla mahdollisuus käydä katsomassa Bunkkeria, kylässä on
kauppa ja sen yhteydessä kahvila, siellä nautimme keittolounasta ja munkkikahvit.
Jatkamme matkaa Kemijärven keskustaan, siellä pieni pysähdys. Jatkamme Kemijoki vartta etelää kohti,
ylitämme Kemijoen Pirttikoskella, jossa voimalaitos. Tulemme Auttikönkäälle, se on yksi upeimmista putouksista Suomessa. Samalla näemme taigametsän rauhaa. Ajamme edelleen Posiolle, saavumme kulttuurin täyteiseen matkailukohteeseen Pentik-mäelle. Mäellä valmistetaan lähes kaikki Pentikin keramiikka-astiat, taide-esineet ja kynttilät. Tehtaanmyymälässä voi tehdä uunituoreita löytöjä.

Pentik, Posio

Hotelli Kuusamon Tropikki

Kulttuurikeskus Pentik-mäeltä löytyy paljon erilaista katseltavaa ja ihailtavaa, mm. Tehtaanmyymälän lisäksi Kotimuseo, Kahvikuppimuseo ja Kahvila. Siellä on myös erilaisia näyttelyitä, Muistoja maalta, Vanhaa keramiikkaa. Posiolta ajamme suorinta reittiä hotelliimme Kuusamon Tropiikkiin ja kylpylän palvelut
odottavat sekä illallinen.

4 pv Aamiainen hotellin ravintolassa. Lähtö hotellilta noin klo 9.00.
Matkaamme Kuusamosta Taivalkoskelle, pistäydymme siellä Kalle Päätalon torilla ja ainutlaatuisessa
Jalavan Kauppakartanossa. Ajamme Taivalvaaralle hotelli Herkon ravintolaan lounaalle noin klo
Hinta sisältää:
11.00. Lounaan jälkeen aloitamme kotimatkan. Py• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
sähdymme Pudasjärvellä Kylmäsen Tehtaanmyymä• Hotelliyöpymiset Hotelli Kalevala,
lässä, jossa myydään mm. Poronlihatuotteita yms.
aamiainen, illallinen ja tulokahvit
Matka jatkuu reittiä: Oulu – Oulainen – Ylivieska –
• Hotelli yöpymisen Kuusamon Tropiikki 2vrk,
Kauhava – Lapua – Jalasjärvi, Juustoportti missä
aamiainen, illallinen ja kylpylän käytön.
tauko, ja edelleen Parkano – Ikaalinen –
• Lounas 4 krt jokaisena matkapäivänä
Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere jne.
Ilmoittautumiset matkalle
viimeistään 24.6. mennessä.

Matkan hinta: 475 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)

• Sis.pääsyt ja kohdeopastukset
ohjelmassa mainituissa kohteissa
• Nokipannu kahvit ja letut
”Hiljaisen kansan” Niittykahvilassa
• Korpihillan leivoskahvit, maistiaiset ja esittelyt
• Matkanjohtajan palvelut

• 1 hh lisämaksu 85 e
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Ruotsin
linnoja
Su-Ti | 25.–27.8. | 3 pv
• Mauritzbergin linna
• Taxingenin linna

Matkareitti:
Mauritzbergin linna, Norrköping

Häijää – Kyröskoski – Hämeenkyrö –
Ylöjärvi – Tampere – Nokia – Vammala –
Huittinen – Turku

Matkaohjelma:
1 pv Bussi ajaa matkareitin mukaisesti ja saavumme Turun satamaan, josta Siljan laiva M/S Baltic Princess lähtee klo 20.15 kohti Tukholmaa. Majoittuminen laivalla A-luokan ikkunallisiin 2 hh hytteihin.
Mahdollisuus nauttia laivan ohjelmasta ja muista palveluista.

2 pv Meriaamiainen laivan ravintolassa. Laiva saapuu Värtanin satamaan Tukholmassa klo 6.10 paikallista aikaa. Maihinnousu ja siirtyminen bussiin. Paikallinen Suomea puhuva oppaamme on meitä vastassa ja on kanssamme kokopäivän Ruotsin linnojen kierroksella.
Ajamme kohti Mauritzbergin linnaa, matka kulkee E4 tietä Södertälje–Nyköping, lopuksi pieni lauttamatka välillä Säter–Skenäs. Mauritzbergiin on kokonaisuudessaan matkaa n. 150 km tarkoittaen noin 2.5
tunnin ajomatkaa Tukholmasta. Matkalla pysähdymme sopivassa paikassa.
Mauritzbergin linna sijaitsee Norrköpingin kunnassa Ruotsissa, Itämereen kuuluvan Bråvikenin lahden
rannalla. Linnan vanhimmat osat ovat peräisin 1500-luvulta ja sen omisti alun perin Birger Nilsson Grip.
Hänen jälkeensä linnalla on ollut lukuisia eri omistajia. Linnan kivestä tehty päärakennus on rakennettu
1600-luvulla. Ulkonäöllisesti linna on pysynyt samana nykypäivään asti.
Nykyinen omistaja on suomalainen Liisa Lipsanen ja hänen yhtiönsä Style Invest Oy, joka osti linnan
vuonna 1990 ja linna muutettiin hotelliksi sekä konferenssikeskukseksi.
Tutustumme linnaan opastettuna ja nautimme lounaan linnan ravintolassa.
Mauritzberigista matkamme jatkuu Taxingenin linnaan, joka tunnetaan herkkusuiden ehdottomana ykköspaikkana. Linna on kuuluisa kahvilastaan, jossa on huomattavan runsas ja maittava leivonnaisvalikoi-

Taxingenin linna.
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Mauritzbergin linna,
Norrköping

ma. Kahvila houkuttelee vierailijoita Pohjois-Euroopan suurimmalla kakkupöydällään, jonka valikoimissa
on yli 60 erilaista leivonnaista. Kahvila sijaitsee linnan päärakennuksessa, muissa rakennuksissa on erilaisia myymälöitä, joista mahdollisuus tehdä tuliaisostoksia. Taxingenin linnan kahvilassa nautimme kakkukahvit.
Oppaamme johdolla, matkaamme takaisin Värtanin satamaan, Siljan terminaaliin, josta laivamme M/S
Galaxy lähtee klo 19.30 paikallista aikaa. Majoittuminen laivalla A-luokan ikkunallisiin 2 hh hytteihin.
Illallinen laivan ravintolan buffet-pöydästä, sisältäen vakioruokajuomat.
Illallisen jälkeen mahdollisuus nauttia laivan ohjelmasta ja muista palveluista.

3 pv Meriaamiainen laivan ravintolassa. Laiva saapuu Turun satamaan klo 7.00 Suomen aikaa. Bussi
lähtee lähes välittömästi kotimatkalle saapumisen jälkeen.
Hinta sisältää:
• Bussimatkat, Suomessa ja Ruotsissa
• A-luokan ikkunalliset 2hh-hytit, menopaluu
• Meriaamiaiset laivalla menopaluu
• Buffet-illallinen laivalla, tulomatkalla Tukholma-Turku
• Paikallisopas, linnakierroksella kokopäivän
• Sis.pääsyt ja opastukset linnakierroksella
• Lounas, Maurizbergin linnan ravintolassa
• Iltapäivän leivoskahvit Taxingenin linnan kahvilassa
• Matkanjohtajan palvelut

Ilmoittautumiset matkalle
viimeistään 15.7. mennessä.

Matkan hinta: 289 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)
• Lisämaksusta 1 hh-hytti/2-yötä = 50 e /hlö
• Menomatkan Buffet-illallinen
Turku–Tukholma 34 e / hlö,
varattava ilmoittautuessa.
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Ruskan lumoa
Suomen ja Norjan Lapissa
Su-La | 8.-14.9. | 7 pv

Levikeskus

Kittilä • Levi • Ylläs • Muonio • Enontekiö • Hetta • Kautokeino • Alta • Pallas
Matkareitti: Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Ikaalinen – Parkano –
Jalasjärvi – Lapua – Kauhava – Kaustinen – Ylivieska – Oulu – Rovaniemi – Kittilä – Levi

Matkaohjelma:
1 pv. Bussi lähtee Vammalasta klo 6.00. Pidämme matkalla tarpeelliset pysähdykset, jolloin myös
ruokailumahdollisuus. Tarkemman aikataulun lähetämme ilmoittautuneille.
Kittilän Leville saavumme n. klo 20.00.
Majoittaudumme Levillä Hotelli Panoramaan 2hh Superior-huoneisiin, hotelli sijaitsee Koutalaella,
ajettaessa Levitunturin huipulle. Buffet-illallisen nautimme hotellin ravintolassa.

2 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Aamiaisen jälkeen lähdemme bussin kyydissä tutustumaan
ensin Sirkan kylään sekä Levi -keskukseen, josta jatkamme Jerisjärven ja Keimiötunturin maisemiin.
Keimiötunturin huippu nousee 614 metrin korkeuteen merenpinnasta.
Pysähdymme Keimiöniemessä ja näemme Suomen Lapin historiallisesti tunnetuimman ja kokonaisuutena parhaiten säilyneen kalakentän, jossa on toistakymmentä hirsirakenteista kalapirttiä kalaaittoineen. Alue on edelleen alkuperäisessä jatkuvassa käytössä, mikä korostaa alueen merkittävyyttä.
Matka jatkuu Pallastunturin upeisiin Kansallismaisemiin, jonka kerot ovat pysyneet lähes luonnontilaisina. Pistäydymme Pallas-Yllästunturin Luontokeskuksessa ja sääolojen salliessa käymme Punaisenhiekan autiotuvalla Pallasjärven maisemissa (patikointi n. 500 m suunta).
Seuraavaksi tulemme Muoniossa Särkijärven kylään, jossa tutussa ja kauniissa tunturi-/järvimaisemissa nautimme keittolounaan (Särkijärven Majat). Ruokailun jälkeen ajamme Olostunturin maisemiin,
halukkailla mahdollisuus lyhyeen patikointiin (n. 1 km suunta) tunturille, johon kesällä 2007 pystytettiin
Vaeltajan risti, joka tunnetaan myös nimillä Johanneksen risti sekä Ekumeeninen vaellusristi.
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Paluu Leville ja tuttuun majapaikkaamme hotelli Panoramaan. Myöhemmin buffet-illallinen hotellin
ravintolassa.

3 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Aamiaisen jälkeen lähdemme bussin kyydissä Muonion ja
Enontekiön Hetan kautta Pohjois-Norjaan. Muonion Sonkamuotkassa pysähdymme perinteisesti edullisille munkkikahveille. Hetan Jussan Tuvan ravintolassa nautimme keittolounaan.
Matkamme jatkuu ja tulemme Norjan Kautokeinoon noin tunnin ajomatkan jälkeen. Pysähdymme matkalla Juhlssien Hopeapajalla. Pääkohteemme on Altan kaupunki, joka rajoittuu pohjoisessa Jäämereen. Itse kaupunkitaajama sijaitsee Altavuonon pohjukassa. Altan kaupungin nähtävyyksiämme ovat
mm. Altamuseo, johon tutustumme museon kohdeoppaan johdolla.
Museossa on nähtävillä vanhoja kalliopiirroksia, jotkut iältään jopa yli 6000 vuotta. Altan kalliopiirrokset ovat ansaitusti Unescon perintölistalla.
Tutustumme Altan kaupunkiin opastetun kiertoajelun aikana, näemme mm. kaupungin kolme eri keskustaa: Bossekop, vanha markkina- ja kauppapaikka; Elvebakken, lentokentän ja sataman alue
sekä Altan nykykeskusta kävelykatuineen ja kauppakeskuksineen.
Majoitumme Scandic Hotel Altaan n. klo 18.30. Hotellimme sijaitsee nykyisessä keskustassa. Illallisen nautimme hotellin ravintolassa.

Hotelli Panorama, Levi

Kuukkeli

4 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Hotellilta lähtö noin klo 10.00. Pysähdymme myös tulomatkalla
Kautokeinossa sekä Juhlssien Hopeapajalla, jonka perustivat 60 vuotta sitten taiteilija-aviopari Frank
ja Regine Juhlss.
Kautokeinosta ajelemme kohti Suomea ja Hettaa. Hetassa olemme oikeassa Lapissa avarien männiköiden, koivikoiden ja tuntureiden keskellä. Lounaan nautimme jo tutussa paikassa Jussan Tuvan
ravintolassa. Pistäydymme Hetan kirkossa (jos avoinna).
Seuraava kohde Hetassa on Tunturi-Lapin luontokeskus Skierri, mistä halukkailla on mahdollisuus
patikoida Jyppyrän näköalapaikalle (matkaa n. 750 m suuntaansa). Laelta mahtavat näkymät Ounastunturiin ja Ounasjärvelle.
Bussimme kyydissä jatkamme Sonkamuotkan ja Muonion kirkonkylän kautta kohti tuttua Panorama
hotelliamme Levin Koutalaella. Buffet-illallinen hotellin ravintolassa.
5 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Aamiaisen jälkeen lähdemme bussin kyydissä Kittilän Kaukosen kylän Särestöniemeen se sijaitsee kauniilla paikalla Ounasjoen törmällä, jonka museoalueeseen
kuuluu useita rakennuksia, mm. Vanha Särestö, Galleria ja Atelje.
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Särestön Ateljee 2013
Tutustumme opastetulla kierroksella kuvataiteilija, taiteilijaprofessori Reidar Särestöniemen taiteeseen / elämään ja – sukunsa historiaan sekä arkkitehtipariskunta Raili ja Reima Pietilän suunnittelemiin
galleriaan ja ateljeehen. Särestöstöstä löytyy myös pieni museokauppa ja kahvila.
Särestöniemestä palaamme Leville ja nautimme keittolounaan hotellin ravintolassa.
Iltapäivällä kierrämme bussin kyydissä Ylläksen tunturit sekä pysähdymme mm. Äkäslompolossa Jounin kaupalla ja ”Pirtukirkolla”. Maisematien kautta tulemme Yllästuntureiden eteläpuolelle Ylläsjärvelle, jossa ihailemme Suomen pisintä laskettelurinnettä ja saunallisia cabinhissejä ja tietysti mahtavia
maisemia Ylläsjärvelle sekä Ylläksen tuntureihin. Paluu hotellille.
Myöhemmin buffet-illallinen hotellin ravintolassa.
6 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Aamupäivällä mahdollisuus nauttia lepäillen hotellilla, lähteä
pienelle patikointiretkelle Levin huipulle tai Utsuvaaralle, käydä kylpylässä tai shoppailla Levin ostospaikoissa.
Iltapäivällä noin klo 14–15. aloitamme matkamme YLLÄTYSOHJELMA-osuuden.
Yllätysohjelman aikana nautimme mm. päivällisen.

Juhlssien Hopeapaja, Kautokeino, Norja
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Kuva Hetan Jyppyrältä Ounastuntureille ja Ounasjärvelle.

7 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Aamiaisen jälkeen lähdemme kotimatkalle. Ajamme reittiä
Kittilä – Rovaniemen Napapiiri, jossa pysähdymme tauolle. Matka jatkuu Kemiin, jossa buffet-lounas
hotelli Merihovin ravintolassa.
Jatkamme matkaa lounaan jälkeen reittiä:
Oulu – Ylivieska – Kaustinen – Kauhava – Lapua – Jalasjärvi – Parkano – Ikaalinen – H:kyrö –
Ylöjärvi – Tampere – Nokia – Vammala.
Matkalla tarpeelliset pysähdykset, mm. Juustoportilla juusto-ostokset.
Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 18.7. mennessä.

Matkan hinta: 855 e / hlö

(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)

• 1hh-lisämaksu 190 e

• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla

• Lounasruokailut 5 krt,
ohjelmassa mainituissa kohteissa

• Hotelli Panorama Levi, 2hh Superior-huone,
aamiaisella ja illallisella 5 yötä.

• Kohdeopastus Alta / Altamuseo ja
sis.pääsy sekä Särestöniemi-museossa

• Hotelli Scandic Alta, 2hh Standard-huone,
aamiainen/illallinen 1 yö.

• Retket ja esittelyt,
ohjelmassa mainittuihin kohteisiin

Hinta sisältää:

• Matkanjohtajan palvelut
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