9 - 2018
1/2018

ailu
Matk aa
t
avar

2018

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

TERVETULOA MUKAAN
LAADUKKAILLE JA MUKAVILLE
SEURAMATKOILLEMME
Perinteinen Täyden Palvelun
Matkatoimistomme täyttää 50 vuotta!
Uudenmaan Seuramatkat on monipuolisia matkoja
välittävä sekä tuottava täyden palvelun matkatoimisto.
Tänä vuonna toimistomme viettää 50-vuotisjuhliaan ja
haluamme juhlistaa sitä yhdessä asiakkaittemme kanssa
tarjoamalla entistä laadukkaampia, mutkattomampia ja
ekologisesti kestävämpiä matkoja.
Matkatoimistollamme on pitkä kokemus erilaisten
ryhmämatkojen järjestämisestä niin kotimaahan kuin
ulkomaille - bussilla, laivalla tai lentäen. Räätälöimme
halutunlaisia matkoja erityyppisille matkailijoille, perheille
sekä ryhmille, oli kiinnostuksen kohteena sitten loma-,
kulttuuri-, historia-, urheilu-, harraste-, musiikki-, teatteri-,
tyky- tai kokous- ja messumatkat. Matka-asiantuntijamme
ovat valmiina auttamaan matkavarauksien sekä ohjelmansuunnittelun kanssa.
Toimimme tiiviissä yhteistyössä mm. lentoyhtiöiden,
laivayhtiöiden, bussiyhtiöiden, hotellien, oppaiden ja
muiden matkailualan toimijoiden kanssa taataksemme
asiakkaillemme onnistuneet matkat ja edulliset hinnat.

Päiväretket - Teatterimatkat Konserttimatkat kätevästi bussilla
Matkoillamme suosimme ekologisia 100% uusiutuvalla
polttoaineella kulkevia Hyvinkään Liikenteen busseja joilla
olemme matkanneet aina vuodesta 1954. Käytössämme
on monipuolinen kuljetuskalusto ja modernit 9 - 60
-paikkaiset tilausajobussit huippuvarustein,
unohtamatta bussien ratissa istuvia mukavia ja kokeneita
ammattikuljettajia.

Ihmisystävällistä Palvelua
Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme ihmisläheisesti.
Toimistollemme voi tulla henkilökohtaisesti käymään ja
suunnitella lomamatkaa asiantuntijan kanssa. Jos et ehdi
käymään, voit aina soittaa meille tai laittaa postia.
Matkoillamme on yleensä aina mukana matkanjohtaja,
joka hoitaa puolestasi liput ja matkapaperit sekä auttaa
käytännön asioissa. Voit siis istahtaa alas ja nauttia matkasta vailla huolen häivää.
Voit myös luottaa siihen, että matkojemme hinnat pysyvät
samana, eivätkä muutu päivittäin. Matkapaketteihimme
sisältyy kaikki ohjelmassa mainitut asiat etkä joudu
miettimään pitääkö esim. bussikuljetus varata erikseen.
Pidemmille matkoille järjestämme myös lisämaksullisia
retkiä ja muuta ohjelmaa, joihin voi osallistua halutessaan.

Matka-asiantuntijamme
Marja-Liisa Marseglia - Matka-asiantuntija
Puhelin: 019 427 4720
Sähköposti: marja-liisa.m@uudenmaanseuramatkat.fi
Heli Rontu - Matka-asiantuntija
Puhelin: 019 427 4724
Sähköposti: heli.rontu@uudenmaanseuramatkat.fi
Elisa Jääskeläinen - Ryhmämatka-asiantuntija
Puhelin: 019 427 4724
Sähköposti: elisa.jääskeläinen@uudenmaanseuramatkat.fi
Tiina Kaukola - Matka-asiantuntija
Puhelin: 019 427 4721
Sähköposti: tiina.kaukola@uudenmaanseuramatkat.fi

Linja-autossa onpi tunnelmaa...
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Urheiluseurat, Koulut, Kerhot,
Yhdistykset ja Järjestöt
Suunnitellaan yhdessä juuri tarpeisiinne sopiva matka!
Ammattitaitoiset matka-asiantuntijamme palvelevat
kaikissa ryhmämatka-asioissa! Kerro toiveesi, niin
ideoidaan ja luodaan yhdessä juuri teille sopiva ryhmämatka! Autamme mielellämme laiva-, lento- kuin hotelli- ja
kokoustilojen valinnassa, varauksissa ja muissa käytännön asioissa. Meiltä voi myös varata matkanjohtajan
matkaan mukaan varmistamaan asioiden sujuvuuden.
Kokeneena ryhmämatkajärjestäjänä meillä on käytettävissä jopa 80 valmista päiväretkiohjelmaa sekä ideoita ja
tietoa hyvistä, mielenkiintoisista, ryhmille sopivista
kohteista niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Suosituimpia ryhmämatkakohteitamme ovat mm. Viron eri
kylpyläkohteet, Ruotsi, Norja, Venäjä, Tanska, Kotimaan
kiertomatkat, Lapin Ruskamatkat, Kiertomatkat Kroatiassa, Saksassa ja muualla Euroopassa.
Toteutamme pelimatkapaketit urheiluseuroille kuljetuksineen ja hotelliyöpymisineen. Autamme jännittävän
luokkaretken suunnittelussa ja toteutuksessa tai
räätälöimme yhdistyksenne matkakerholle mielenkiintoisen opintoretken.
Kohteita on paljon, katsotaan mikä sopii
juuri Teille! Tervetuloa toimistollemme juttelemaan vaikka kahvikupposen äärelle.

SeikkailuSveitsi

Ryhmämatka Hyvinkäälle?
Hyvinkää on tunnettu hyvistä ulkoilumaastoistaan.
Salpausselällä ja harjualueilla risteilee kymmeniä kilometrejä ulkoiluväyliä ja luonnonpolkuja. Sveitsinpuisto ja
Kytäjä-Usmin retkeilyalue tarjoavat monenmoisia mahdollisuuksia luonnon tarkkailuun, retkeilyyn ja kuntoiluun.
Hyvinkään Sveitsissä on Elämyskeskus upeine hotelleineen ja viereisestä Sveitsin Seikkailupuistosta löytyy
Suomen huimin vaijeriliukurata ja erilaisia seikkailuratoja
koko perheelle.
Sveitsin hiihtokeskuksessa on neljä eri tasoista valaistua
laskettelurinnettä, lautailurinne ja lasten maailma.
Hyvinkäältä löytyy laaja kaupungin ylläpitämä
hiihtolatuverkosto sekä jäähalli.
Historiaa, kulttuuria ja tapahtumia löytyy joka makuun.
Suomen Rautatiemuseo on ehdottomasti nähtävä.
Hyvinkään kesätapahtumista suurimpia ovat
IskelmäKesä, jättimäinen RockFest sekä elokuvia,
filmitähtiä, musiikkia ja glamouria säkenöivä RedCarpet
Filmfestival Antti Luusuaniemen luotsaamana.
Lisää tietoa Hyvinkään tapahtumista ja matkailusta löytyy
osoitteesta www.VisitHyvinkaa.fi.
Toimimme yhteistyössä Hyvinkään kaupungin, paikallisten
yritysten, hotellien, Hyvinkään matkailuoppaitten sekä
paikallisten erä- ja luonto-oppaitten ja
oppilaitosten kanssa.
Tuo ryhmäsi Hyvinkäälle, räätälöimme Teille
elämyksellisen matkan!

HELPOT PÄIVÄRETKET, KONSERTIT Loviisan Wanhat Talot
Lähtö: Lauantai 25.8.2018
JA TEATTERIRETKET BUSSILLA
Opastettu kiertoajelu Loviisassa, lounas ja omatoiminen
Lähimatkailu avartaa... ja yöksi kotiin! tutustuminen Loviisan Wanhat Talot -tapahtuman ihastutHämeenlinnan Uusi Kesäteatteri esittää:

Kaksi Puuta - Juha Tapio

Lähtö: Lauantai 11.8.2018
Kaksi puuta on hersyvän hauska ja häpeämättömän
romanttinen komedia...
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Kesäteatterilippu • Buffetlounas •
Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 96 € /hlö Helsingistä 86 € /hlö Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä

Suomen Kesäteatteri Sappeella esittää:

On Kesäyö

Lähtö: Lauantaina 18.8.2018
Musikaali Topi Sorsakosken elämästä, jossa pysähdytään
rikkinäisiin hetkiin ja rakkauden lumoihin. Lisäksi tutustumme Rönnvikin Viinitilaan Pälkäneellä sekä nautimme
Pehtoorin Erkin paremman lounaan.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Musikaaliliput • Tilojen esittely • Lounas • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 106 € /hlö Helsingistä 96 € /hlö Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki
Hyrsylässä jälleen aihetta juhlaan...

taviin talo- ja pihakohteisiin kartan avulla.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Loviisan kiertoajelu • Lounas • Loviisan
Wanhat Talot -tapahtuma • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 70 € /hlö Helsingistä 60 € /hlö Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä

Keskiaikaiset Saaristolaismarkkinat

Lähtö: Lauantai 8.9.2018
Opastettu tutustuminen Raaseporin rauniolinnaan ja
vierailu Taalintehtaan keskiaikaisilla Saaristolaismarkkinoilla. Koe keskiaikainen markkinapaikka purjealuksineen,
ruokineen sekä erilaisine näytöksineen ja
keskiaikaisine ohjelmanumeroineen.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Opastettu kierros Raaseporin Linnan
raunioilla • Taalintehtaan keskiaikamarkkinat • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 48 € /hlö Helsingistä 40 € /hlö Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä

Memphisistä Kotiinpäin - Konsertti

Lahden Sibeliustalossa
Lähtö: Perjantai 5.10.2018
Sinfonia Lahden säestyksellä Elviksen ja Sinatran
ikivihreät hitit Jorma Kääriäisen tulkitsemina...
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Konserttilippu • Väliaikatarjoilu •
Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 91 € /hlö Helsingistä 81 € /hlö Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä

Aira Samulinin Hyrsylänmutka 35-v

Lähtö: Lauantai 18.8. ja 22.9.2018
Airan luona tarinatuokio kera kahvin ja pullan. Tutustutaan
Nukke- ja lelukokoeltmaan, vanhuuden mallitaloon, nähdään Sten Suvion pronssipatsas, Miina Äkkijyrkän sonni
ja muuta mielenkiintoista. Paluumatkalla piipahdamme
omituisessa sekatavarakaupassa: Kasvihuoneilmiössä.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Kahvit ruusukupeista • Näyttelyt •
Matkanjohtajan palvelut.
Hinta: 86 € /hlö Helsingistä, Hyvinkäältä ja Riihimäeltä

Päiväretk

elle!

My Fair Lady & Moision Kartano

Kotkan Poikii - Juha “Watt” Vainio -

Lähtö: Uudenvuodenaattona 31.12.2018
Kauniita melodioita, huumoria ja romantiikkaa!
Elämäniloinen musikaalikomedia kertoo kahdesta
pirskahtelevasta persoonasta, joista toinen on kotonaan
Lontoon katujen värikkään väen seassa, toinen yläluokkaisen seurapiirin. Vannoutunut poikamies Higgins pärjää
hyvin tieteen parissa, ei niinkään tunteiden...Upea My Fair
Lady -musiikkinäytelmä, Moision taide- ja pitokartanon
kaunis miljöö, näyttely ja herkkupöytä samassa paketissa.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Teatterilippu • Moision kartano ja
taidenäyttelyt • • Moision kartanon herkkupöytä • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 128 € /hlö Helsinki, Hyvinkää ja Riihimäki

Konsertti Lahden Sibeliustalossa
Lähtö: Perjantai 9.11.2018
Juha Vainio tunnetaan yhtenä hienoimmista suomalaisista
tekstintekijöistä ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta
hänen syntymästään. Hannu Lehtonen ja Mari Palo tulkitsevat Vainion tunnetuimpia tekstejä, kuten ”Minne tuuli
kuljettaa”, ”Albatrossi” ja ”Mun sydämeni tänne jää”.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Konserttilippu • Väliaikatarjoilu •
Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 91 € /hlö Helsingistä 81 € /hlö Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä
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RUOKA ja MAASEUTUMATKAILUA!
Syksyn pimenevät illat luovat tunnelmalliset
puitteet erilaisten ruokien maisteluun sekä
herkutteluun mielenkiintoisissa kohteissa...

Ruokamatkailun Uusi Helmi:
Sadonkorjuujuhlat Ahvenanmaalla

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtö: Perjantai 21.9.2018
Ahvenanmaan Sadonkorjuujuhla sai viime syksynä
ruokamatkailupalkinnon ”Merkittävä ruokamatkailuteko”
-kategoriassa. Palkinnon myönsi Hungry of Finland, joka
kehittää Suomen ruokamatkailustrategiaa. Kaikkien kulinarististen matkailijoiden on siis syytä käydä tutustumassa
tähän tapahtumaan omin silmin. Matkalla kierretään bussilla mm. avoimilla maatiloilla, joilla on runsaasti erilaista
toimintaa, paikallisia tuotteita ja elämyksiä kaikenikäisille.
Perinteisesti myös vierailemme ja nautimme paikallisten
raaka-aineiden satoa Michael Björklundin ravintolassa
Smakbyssä.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat • Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Opastetut kiertoajelut ja maatilakäynnit
ohjelman mukaan • Lounas Smakbyssa • Matkanjohtajan
palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki
Hinta: alk. 295 € /hlö (Hotelli Cikada)

SYKSYLLÄ VIETETÄÄN KEKRIÄ Tiedätkö Kekrijuhlan tarinan?
Itämeren Ympäristöystävällisin maatila:

Perinteinen Sadonkorjuun Kekrijuhla
Knehtilän Luomutilalla

Kesto: 2 päivää
Lähtö: Lauantai 27.10.2018
Hyvinkään Palopuron maaseudulla, tunnelmallisessa
Knehtilän navettaravintolassa järjestetään ohjelmallinen,
perinteisistä kekriherkuista koostuva pitopöytä. Tässä lämminhenkisessä juhlassa tutustutaan kekrijuhlan tarinaan,
nautitaan esiintyjistä ja maistellaan sadonkorjuun antimia.
Majoitumme Hyvinkään Sveitsin hurmaavassa ja luonnonläheisessä Hotel Sveitsissä, jossa pakettiin sisältyy
monipuolisen aamiaisen lisäksi uimalan ja kuntosalin
käyttö.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Ohjelmallinen Kekri-illallinen •
Yöpyminen Hotel Sveitsissä 2 hlön huoneessa •
Edustajamme palvelut
Hinta: alk. 237 € /hlö Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki
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TEATTERIA JA PERINNERUOKAA...
Suutarin Tyttären Pihalla Teatterimatka Lappeenrantaan

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtö: Perjantai 19.10.2018
50–luvun tunteita ja tunnelmia! Suutarin tyttären pihalla on
sanoittajalegenda Reino Helismaan vuonna 1954 kirjoittama hupaisa kansannäytelmä. Se sisältää lähes kolmekymmentä legendaarisen Toivo Kärjen säveltämää musiikkinumeroa. Ennen teatteria vierailemme Lemillä, jossa
maistelemme aitoa eteläkarjalaista ruokaperinnettä tuhannen vuoden takaa, eli kuuluisaa Lemin Särää. Teemme
kiertoajelun Lappeenrannassa ja tutustumme Presidentti
P. E. Svinhufvudin kotimuseoon Kotkanniemeen.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön Deluxe-tason
huoneissa aamiaisineen • Lemin Särä Illallinen •
Teatterilippu • Vierailu Kotkanniemessä • Lounas •
Matkanjohtajan palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki
Hinta: 286 € /hlö
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LAPIN LUONTO JA TUNTURIT
PUHUTTELEVAT JOKAISENA
VUODENAIKANA
Ruskamatka Saariselälle & Pykeijan
Kalastajakylä Norjassa

Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: Lauantai 8.9.2018
Suomen Lapissa Saariselällä matkailijoita odottaa ainutlaatuinen luonto kansallispuistoineen, järvialueineen,
jokineen ja tuntureineen. ...Ja jos olemme onnekkaita,
niin saattaa myös värikäs ruska levittäytyä eteemme.
Majoitumme mukavasti kylpylähotelli Holiday Club
Saariselässä, joten retkipäivien tai patikoinnin jälkeen on
mukava rentoutua vaikkapa höyrysaunassa ja viihtyisällä
allasosastolla. Matkaohjelmaan sisältyy mm. kokopäiväretki Jäämeren rannalle, Pikku-Suomeksikin kutsuttuun
Pykeijan kalastajakylään. Hotellilta käsin on tietysti myös
mahdollisuus tehdä omatoimisia retkiä ja vaelluksia ihan
oman maun mukaan.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitus Holiday Club
Saariselkä 2 hlön huoneissa • Aamiaiset • Päivällinen x
2 • Ohjelmassa mainitut retket • Matkanjohtajan palvelut.
Lisähintaan: Retki porofarmille 20 €
Hinta: 732 € /hlö Helsinki, Hyvinkää, Riihimäki, Lahti

VIRO JA LATVIA - Helpot ja edulliset
kohteet lähellä houkuttavat minilomalle
tai ostosmatkalle
Kätevästi bussilla ostosmatkalle...

Tallinnan Päiväristeily & Ostosmatka

Lähdöt: Torstaisin 26.7., 9.8., (23.8. Käsityömatka)*, 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 22.11.
ja 13.12.2018
Lähdöt: Lauantaisin 8.9., 10.11. ja 1.12.2018
Irtaudu arjesta ja käväise virkistäytymässä Viron puolella.
Viihtyisä risteily suomalaisella Eckerö Linen m/s Finlandialla rentoutuen, herkutellen ja tähtiartisteja kuunnellen. Tallinnassa bussi kiertää sovitut ostoskohteet ja nähtävyydet.
Lähtöpaikat: Riihimäki klo 06.30 • Hyvinkää klo 06.50 •
Nurmijärven Myllykukko 07.05 • Helsinki klo 07.45
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset omalla bussilla •
Laivamatkat • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: alk 47 € /hlö (la 52 €/hlö) Helsingistä,
Riihimäeltä, Hyvinkäältä
*KÄSITYÖMATKALLA vieraillaan mm. Karnaluksissa ja
Aade Longin lankatehtaalla
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Pärnu & Latvian Ainaz

Lähtö: Perjantai 14.9.2018
Matkan kesto: 2 päivää
Miniloma viehättävässä Pärnussa ostosten ja rentoutumisen merkeissä. Majoitus viihtyisässä Viiking Spa
kylpylähotellissa. Pärnussa tehdään opastettu kiertoajelu
ja toisena päivänä matkataan ostoksille Latvian puolelle
Ainaziin.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat • Majoituksen 2 hlön
superior-huoneessa aamiaisella • Pärnun kiertoajelu •
Ostosretki Ainaziin • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 151 € /hlö Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki

Pärnu & Latvian Ainaz

Lähtö: Perjantai 16.11.2018
Matkan kesto: 2 päivää
Seuraava lähtö tulossa marraskuussa!

Tallinnan Käsityömessut

Lähtö: Lauantai 6.10.2018
Matkan kesto: 1 päivä
Tallinnan Käsityömessuilta löytyy ihastuttavia kädentöitä
laidasta laitaan; kodin tekstiileitä, vaatteita, keramiikkaa,
puutöitä, käsintehtyä kosmetiikkaa ja koruja kolmessa kerroksessa ja lisäksi ulkona iso teltta täynnä erilaisia
tuotteita. Paikalla oli mahdollisuus myös ruokailuun ja
paikallistuotteilla herkutteluun.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat • Käynti Käsityömessuilla
• Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 52 € /hlö Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki

Luontomatka Lahemaan
Kansallispuistoon (Viroon)

Lähtö: Perjantaina 21.-23.9.2018
Kesto: 3 päivää (pe - su)
Hinta: 295 € /hlö
Lähde tutustumaan Pohjois-Viron upeaan Lahemaan
kansallispuistoon ja sen monipuoliseen luontoon. Lahemaan nimi tulee ”lahtien maasta” ja syyskuussa linnut
käyttävät suojaisia merenlahtia syysmuuton levähdyspaikkana. Kolmen päivän aikana tutustumme lintujen
lisäksi luonto-oppaan johdolla myös Lahemaan suoalueisiin, aarniometsään, majavapolkuun sekä
vesiputouksiin.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat Eckerö Linen Finlandialla
ja menomatkalla buffet aamiainen • Majoitus Sagandin
kartanossa aamiaisineen • Opastetut luontoretket 3 päivän
aikana • Matkanjohtajan palvelut
Lisämaksusta:
- Majoitus yhden hengen huoneessa 40 euroa/ henkilö
- Iltabuffet paluumatkalla 26 euroa
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki
Huomioitavaa: Matka toteutetaan kolmen eri teemamatkan
pakettina. Samalle matkalle osallistuu myös pyörämatkailijoita ja ratsastusmatkailijoita. Osallistujilla on Lahemaalla
majoituksen lisäksi myös yhteistä ohjelmaa.

Maastopyöräilyä upeassa luonnossa...

Maastopyöräilymatka Lahemaan
Kansallispuistoon (Viroon)

Lähtö: Perjantaina 21.-23.9.2018
Kesto: 3 päivää (pe - su)
Hinta: 325 € /hlö
Lähde tutustumaan Pohjois-Viron upeaan Lahemaan
kansallispuistoon ja sen monipuoliseen luontoon maastopyöräillen. Voit ottaa oman maastopyörän mukaasi tai
vuokrata sen lisähintaan.
Kahden päivän aikana ajamme pyöräoppaan johdolla
Lahemaan helpohkoja maastopyöräreittejä ja tutustumme
vesiputouksiin, suoalueisiin, merenlahtiin sekä kartanomaisemiin. Osallistujien toivotaan hallitsevan maastopyöräilyn perustaidot.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat Eckerö Linen Finlandialla
ja menomatkalla buffet aamiainen • Majoitus Sagandin
kartanossa aamiaisineen • Opastetut maastopyöräretket
kahden päivän aikana • Matkanjohtajan palvelut
Lisämaksusta:
- Majoitus yhden hengen huoneessa 40 euroa/ henkilö
- Iltabuffet paluumatkalla 26 euroa
- Maastopyörän vuokraus 70 euroa / pyörä
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki
Huomioitavaa Matka toteutetaan kolmen eri teemamatkan
pakettina. Samalle matkalle osallistuu myös luontomatkailijoita ja ratsastusmatkailijoita. Osallistujilla on Lahemaalla
majoituksen lisäksi myös yhteistä luontoaiheista ohjelmaa.

Luonnon helmassa hevosen selässä...

Ratsastus- ja Luontomatka Lahemaan
Kansallispuistoon (Viroon)

Lähtö: Perjantaina 21.-23.9.2018
Kesto: 3 päivää (pe - su)
Hinta: 345 € /hlö
Lähde tutustumaan Pohjois-Viron upeaan Lahemaan
kansallispuistoon ja sen monipuoliseen luontoon ratsastaen ja patikoiden.
Kolmen päivän aikana tutustumme luonto-oppaan johdolla
Lahemaan suoalueisiin, aarniometsään, majavapolkuun
sekä vesiputouksiin. Teemme matkan aikana myös kaksi
kahden tunnin ratsastusretkeä, joista toinen suuntautuu
meren rannalle. Osallistujien odotetaan hallitsevan kevennetty ravi.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Laivamatkat Eckerö Linen Finlandialla
ja menomatkalla buffet aamiainen • Majoitus Sagandin
kartanossa aamiaisineen • Opastetut ratsastus- ja luontoretket kolmen päivän aikana • Matkanjohtajan palvelut
Lisämaksusta:
- Majoitus yhden hengen huoneessa 40 euroa/ henkilö
- Iltabuffet paluumatkalla 26 euroa
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki
Huomioitavaa Matka toteutetaan kolmen eri teemamatkan
pakettina. Samalle matkalle osallistuu myös luontomatkailijoita ja pyöräilymatkailijoita. Osallistujilla on Lahemaalla
majoituksen lisäksi myös yhteistä luontoaiheista ohjelmaa.

KUVANKAUNIITA MAISEMIA,
KULTTUURIA JA HISTORIAA...

HYVINKÄÄN YSTÄVYYSKAUPUNKIMATKA KIINAAN, KUNSHANIIN

Albania ja Montenegro - Kiertomatka

Erikoismatkat - Idän Venetsia ja
Shanghai

Lähtö: Perjantaina 31.8.2018
Matkan kesto: 6 päivää
Suomalaisen oppaan opastamalla bussimatkalla läpi
vuoristoteiden ja kansallispuistojen näet Albanian ja
Montenegron kuvankauniit panoraamamaisemat. Tämä
on unohtumaton matka alueelle, joka on täynnä elämää ja
positiivista energiaa, sekä intoa siirtyä elämässä eteenpäin. Tutustumme kiertomatkalla kiehtovaan Albaniaan,
maahan, jonka menneisyyden pääsee kokemaan vierailulla muinaisten sivilisaatioiden jättämille raunioille.
Hintaan sisältyy:
• Norwegianin suorat lennot • Lentokenttäkuljetukset ja
ohjelman mukaiset kuljetukset • Majoitus keskitason
hotelleissa 2 hlön huoneissa • Aamiaiset • 2 lounasta • 4
illallista • Ohjelmassa mainitut retket ja kohteet sisäänpääsymatkoineen • Suomalaisen matkanjohtajan palvelut
(MATKA TOTEUTETAAN YHTEISTYÖSSÄ KARKKILAN
KOTISEUTUYHDISTYKSEN KANSSA)
Hinta: 1184 € /hlö

Lähtö: Torstai 11.10.2018
Matkan kesto: 10 päivää
Lähde matkalle tutustumaan Kiinan ja Kunshanin
mielenkiintoiseen historiaan, kulttuuriin, ruokiin ja
perinteisiin. Vierailemme ensin 3 päivää Shanghaissa
tutustuen sen tärkeimpiim nähtävyyksiin, jonka jälkeen
kierrämme nähtävyyksiä Hyvinkään ystävyyskaupungissa
Kunshanissa sekä Idän Venetsianakin
tunnetussa Zhouzhuang vesikaupungissa paikallisen
suomenkielisen matkanjohtajan kanssa.
Hintaan sisältyy:
• Finnairin suorat lennot • Majoitus 2 hlön huoneissa •
Aamiaiset • 5 lounasta ja 6 illallista • Ohjelman mukaiset
retket ja kohteet Shanghaissa ja Kunshanissa • Suomenkielisen matkanjohtajan palvelut
Hinta: 2398 € /hlö
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SYYSKAUDEN RENTOUTTAVAT
KYLPYLÄLOMAT
Kylpylämatka Saimaalle Anttolanhoviin

JOULUNA NAUTITAAN
STRESSITTÖMISTÄ
JOULUPAKETEISTA

Matkan kesto: 5 päivää
Lähtö: Maanantai 24.9.2018
Anttolanhovin kylpylähotellissa Mikkelissä Saimaan
rannalla on upeat mahdollisuudet monipuoliseen vapaa-ajan
viettoon ja virkistykseen. Saimaan kaunis, puhdas luonto,
hotellin ystävällinen henkilökunta sekä herkullinen ruoka
mahdollistavat rentouttavan syyskuisen kylpyläloman.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus Anttolanhovissa 2 hlön huoneissa • Runsaat aamiaiset • Kotiruokalounas • 6 hoitoa • Saunan, allasosaston ja kuntosalin käyttö
Hinta: alk. 371 € /hlö Helsinki, Hyvinkää ja Riihimäki

Anttolanhovin Perinteinen Joulu

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtö: Sunnuntai 23.12.2018
Jouluinen loma Saimaan rannalla tarkoittaa kiireiden
unohtumista, täydellistä pysähtymistä ja rauhaa...
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus Anttolanhovissa 2 hlön huoneissa • Runsaat aamiaiset • Puolihoito • Jouluista ohjelmaa •
Saunan, allasosaston ja kuntosalin käyttö
Hinta: alk. 451€ /hlö Helsinki, Hyvinkää ja Riihimäki

Päiväkummun Joulu

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtö: Sunnuntai 23.12.2018
Järven rannalla Karjalohjalla sijaitsevan Kylpylähotelli Päiväkummun Joulun täysihoitopaketti takaa stressittömän ja
rauhallisen loman.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön huoneissa • Aamiaiset
• Puolihoito tai täysihoito • Jouluista ohjelmaa • Saunan, allasosaston ja kuntosalin käyttö
Hinta: alk. 410 € /hlö (puolihoito)
Hinta: alk. 444 € /hlö (täysihoito)
Helsingistä, Hyvinkäältä ja Riihimäeltä
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VIETÄ JOULUA VIROSSA...

Joulumatka Pärnuun

Tulossa ihanan rentouttavat
joulumatkat!
Joulumatka Laulasmaalle

Matkan kesto: 6 päivää
Lähtö: Lauantai 22.12.2018
Laulasmaalla pääsee helposti rannalle kävelylle tai
mäntymetsään lenkille. Valmiiksi katetut pöydät ja paikallinen
jouluohjelma, hemmottelevat hoidot ja viihtyisät kylpylätilat
takaavat rentouttavan joulun.
Hintaan sisältyy:
• Bussi- ja laivakuljetukset • Majoitus 2 hlön huoneissa •
Aamiaiset • Jouluaaton illallinen ja kylpylän jouluohjelma • 6
hoitoa • Saunan, allasosaston ja kuntosalin käyttö
Lähtöpaikat: Helsinki, Hyvinkää ja Riihimäki

Matkan kesto: 6 päivää
Lähtö: Lauantai 22.12.2018
Pärnun tunnelmallisesta rantakaupungista löytyy unohtumaton ja rauhallinen joulu. Valmiiksi katetut pöydät ja mukavat
kylpylät hoitoineen takaa miellyttävän ja rentouttavan loman.
Pärnun joulumatkalla tulee olemaan valittavissa eri kylpylähotelleja. Tarkemman ohjelman julkaisemme syyskuun alussa.
Hintaan sisältyy:
• Bussi- ja laivakuljetukset • Majoitus 2 hlön huoneissa puolihoidolla • Aamiaiset • Kylpylähotellin oma jouluohjelma • noin
4-6 hoitoa • Saunan, allasosaston ja kuntosalin käyttö
Lähtöpaikat: Helsinki, Hyvinkää ja Riihimäki
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NÄMÄ KESTOSUOSIKIT KANNATTAA
VARATA JO ENSI KESÄN (2019)
KALENTERIIN
TANGON TAIKAA SEINÄJOELLA!
Aidot ja oikeat Seinäjoen Tangomarkkinat
siivittää yleisönsä vuosittain kesäiseen
festivaalitunnelmaan tarjoten suurta tunnetta,
tanssin sykettä, kesähellettä sekä tietysti sitä
kuuluisaa tangon taikaa!

LEPAKKO - Johann Strauss
“Alun perin operetti pilkkasi vakavaa oopperaa, mutta pian
siitä tuli oopperan kevytkenkäinen sisarpuoli, joka keskittyy elämän iloihin ja omituisiin ihmiskohtaloihin. Aviomies
voi tosiaan erehtyä iskemään vaimonsa, kun oikein pannaan valssiksi. Lopulta kaikki tapaavat vankilassa, mutta
se johtuu vain samppanjasta. ”Onnellinen on se, joka
unohtaa”, on operetin suuri viisaus.” (www.operafestival.fi)
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki

Tangokuningas Finaali 2019

Matkan kesto: 2 päivää (tulossa)
Seinäjoen Tangomarkkinoita vietetään seuraavan kerran
10. - 14.7.2019, jolloin juhlitaan suurtapahtuman ja
Tangolaulukilpailun 35-vuotisjuhlaa. Matkapakettiin sisältyy mm. hotellimajoitus Seinäjoen keskusta-alueella, josta
on helppo osallistua Tangomarkkinoiden “humuun”. sekä
tietysti jännittävä Tangokuningas finaali.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön huoneissa
aamiaisineen • Lounas • Kuningasfinaalilippu •
Matkanjohtajan palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki
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SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT
Savonlinna ja oopperajuhlat tarjoaa elämyksiä
kaipaavalle matkailijalle jälleen kaikkea mitä
kesältä voi toivoa. Keskiaikaisen kivilinnan
akustiikassa koettu esitys ja Saimaan kiehtova
luonto tekevät Savonlinnan Oopperajuhlista
ainutlaatuisen matkakohteen koko maailmassa.

OOPPERAJUHLAT 2019
Matkapaketit tulossa kesällä 2019:
SEVILLAN PARTURI - Gioacchino Rossini
“Rossinin kekseliäs ja hauska musiikki synnyttää oopperas
- sa harvinaista tilannekomiik-kaa, joka inspiroi ohjaaja
Kari Heiskasta vauhdikkaaseen esitykseen. ”Siinä on
yllätyksiä ja toiminnallisuutta, se on kaikin puolin värikäs
farssi”, luonnehtii hän Sevillan parturia. Juonihan on
koomisissa oopperoissa aina sama: ensin asiat sotketaan,
sitten ratkaistaan. Lopussa kaikki ovat onnellisia, varsinkin
sopraano ja tenori, koska he saavat toisensa ilman, että
kukaan kuolee..” (www.operafestival.fi)
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SAARISTON LUMOISSA 2019
Rauhoittavaa meren kuohuntaa,
vanhoja puisia kalastajakyliä,
keskiaikaisia kivikirkkoja,
majakoita sekä tietysti
uskomattoman kaunista
saaristoluontoa...

Perinteinen Saaristolaisjuhannus
Ahvenanmaalla

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtö: Torstaina 20.6.2019
Lähde kokemaan aitoa keskikesän tunnelmaa merellisissä
maisemissa Ahvenanmaalla. Juhannusaattona maittava
lounas sekä perinteinen Juhannusjuhla Jan Karlsgårdenin
ulkoilmamuseolla. Täällä on mahdollisuus osallistua
Ahvenanmaan ja ehkä koko Suomen suurimman juhannussalon koristeluun ja nostoon!
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat •
Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Kiertoajelu
Maarianhaminassa • Kiintoisat nähtävyydet Ahvenanmaalla
• Lounas • Juhannusjuhla Jan Karlsgårdenin Ulkoilmamuseossa • Matkanjohtajan palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki

Saariston Lumoissa - Kökar ja Källskär

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtö: Seuraava lähtö tulossa kesällä 2019
Kökar on historiallisesti ainutlaatuinen saaristoyhteisö
Ahvenanmaan ulkosaaristossa. Saarelta löytyy peruspalveluiden lisäksi mm. hotelli, vierasvenesatamat, kesäravintoloita ja kahviloita. Kökarissa tutustumme oppaan johdolla
mm. Otterbötenin pronssikautiseen kylään, Kökarin kirkkoon, keskiaikaisen fransiskaaniluostarin raunioihin sekä
Kökarin museoon. Teemme retken Källskärin salaiselle
puutarhalle, jota Kreivin saareksikin kutsutaan ja kuulemme tämän paratiisin erikoisen tarinan.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Lauttamatkat • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Opastukset ja retket ohjelman
mukaan • Ruokailut x 3 • Matkanjohtajan palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki

Saariston Lumoissa - Utö

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtö: Seuraava lähtö tulossa kesällä 2019
Kesäinen matka ainutlaatuiseen luonto- ja kulttuuriympäristöön Suomen uloimpaan merisaaristoon, jossa
ihminen ja luonto ovat aina eläneet symbioosissa.
Utöllä on paljon nähtävää kuten majakka, kotiseutumuseo
ja hautausmaa. Opimme Utön historiasta kierroksella
paikallisoppaan kanssa. Meren ympäröimän saariston
karu luonto on myös aivan omanlaisensa kokemus
puhumattakaan maukkaista saaristolaisherkuista.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Lauttamatkat • Majoitus 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Opastettu saaristokierros •
Lounas x 2 • Illallinen • Matkanjohtajan palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki
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Travel Agency
UUDENMAAN SEURAMATKAT OY
Full-service Destination Management in Finland
We have 50 years of experience in travel agency and tour
operations in Finland and abroad. We are a Finnish family
company and take pride in our work. When it is about
Finnish travel destinations, we know what we are talking
about and want to offer the best for your group. We are
based in Hyvinkää, within the metropolitan Finland and
near Helsinki. Please feel free to ask us more!
Coach charters safely and comfortably on our high-class
coaches: Hyvinkään Liikenne is a Finnish family company
that was founded in 1954 and specializes in charter
services for group tours, corporate events, conventions,
school field trips etc.
Our charter bus fleet features very well-equipped 9-60seat buses with stylish interiors, air-conditioning, toilet,
radio/cd/dvd player, digital TV, coffee maker, fridge, adjustable seats as well as large luggage compartments etc.
And of course an experienced professional charter coach
driver behind the wheel! Our charter coaches are also
equipped with the latest safety features to ensure your
safe journey.

HYVINKÄÄN LIIKENNE OY
Ekologista ja turvallista matkustamista Hyvinkään
Liikenteen busseilla aina vuodesta 1954. Tilausajoja
ryhmämatkoille, urheilumatkoille, luokkaretkille, kokousmatkoille ja jokaiseen tarpeeseen. Käytössämme on
monipuolinen kuljetuskalusto. Modernit ja hyvin ylläpidetyt
9 - 60 -paikkaiset tilausajobussit varusteinaan mm. ilmastointi, wc, radio /cd/dvd-soitin, videot, kahvinkeitin/
kahviautomaatti, jääkaappi, säädettävät istuimet sekä
reilut tavaratilat, unohtamatta bussien ratissa istuvia mukavia ja kokeneita ammattikuljettajia.
Katso myös www.päiväretket.fi

Matkatoimisto
UUDENMAAN SEURAMATKAT OY
Uudenmaan Seuramatkat Oy on perustettu vuonna 1968
ja toiminut keskeytyksettä tähän päivään. Olemme suomalainen, yksityinen ja riippumaton matkatoimisto. Meillä on
hyvä sijainti Hyvinkään keskustassa pääkadun varrella
lähellä asemaa ja palvelemme asiakkaitamme katutasossa arkipäivisin klo 10.00 - 17.00. Lämpimästi tervetuloa!
Lisää ihania matkoja ja retkiä on tulossa pitkin kevättä,
joten seuraa nettisivujemme MATKAKALENTERIA osoitteessa www.uudenmaanseuramatkat.fi

TERVETULOA
VERKKOKAUPPAAN

TÄYDEN PALVELUN MATKATOIMISTOSI HYVINKÄÄN KESKUSTASSA

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

