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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.
Olemme myös suunnitelleet muutaman “retro” -matkan
juhlavuotemme kunniaksi. Näistä löytyy lisätietoja kun
selailet esitettämme eteenpäin.
Meillä on pitkä kokemus erilaisten ryhmämatkojen
järjestämisestä kotimaahan ja 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.
Toimimme tiiviissä yhteistyössä mm. lentoyhtiöiden, laivayhtiöiden, bussiyhtiöiden, hotellien, oppaiden ja matkailualan toimijoiden kanssa taataksemme onnistuneet matkat
ja edulliset hinnat.

Päiväretket - Teatterimatkat - Konserttimatkat kätevästi bussilla

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 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.

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

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.

Linja-autossa onpi tunnelmaa...

val

#Re

festi
m
l
i
F
t
e
p
dCar

Luon

toret

ket

rapula

&K
Humala

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 avattu uusi 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.
Tulevan kesän tapahtumista suurimpia ovat IskelmäKesä, jättimäinen RockFest pääesiintyjänä
Ozzie Osbourne 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 BUSSILLA
Lähimatkailu avartaa... ja yöksi kotiin!
Pohjoismaiden korkein majakka

Mystinen Bengtskär

Lähdöt: To 28.6. ja Ti 10.7.2018
Risteilemme Hangosta Bengtskärin mielenkiintoiselle
majakkasaarelle nauttien maukkaan keittolounaan
matkalla. Perehdymme Hangon ja Bengtskärin saariston
kiehtovaan historiaan asiantuntijaoppaan johdolla.
Teemme kierroksen Hangossa ja poikkeamme Neljän
Tuulen Tuvan kahvila-ravintolassa, joka sijaitsee pienellä
Mäntysaarella.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Risteily • Lounas • Opastukset ja
pääsymaksut • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 105 € /hlö Helsingistä 95 € /hlö Hyvinkäältä
ja Riihimäeltä

Pandakarhujen elämää...

Ähtäri Zoo ja Pandatalo

Lähtö: Perjantai 3.8.2018
Lähde vaikka koko perheen voimin tutustumaan maankuulun pandapariskunnan Lumin ja Pyryn leikintäyteiseen
elämään Ähtärissä sekä monipuoliseen eläinpuistoon
lukuisine elänlajineen ja kotieläinpuistoineen.
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Yhdistelmälippu
Ähtäri Zoon Pandataloon, eläintarhaan ja kotieläinpuistoon
• Lounas • Matkanjohtajan palvelut
Hinta Helsingistä: 117 eur/aik. - 86 eur 8-12v 75 eur 3-7v - 25 eur alle 3v.
Hinta Hyvinkäältä/Riihimäeltä: 111 eur/aik. 75 eur 8-12v. - 70 eur 3-7v - 25 eur alle 3v.
Hyrsylässä jälleen aihetta juhlaan...

Aira Samulinin Hyrsylänmutka 35-v
50-VUOTISJUHLAMATKA

Juhlavuoden kunniaksi lähdemme
matkaamaan historiallisella ”seitsemän
kirkon reitillä” (Raisio-Masku-NousiainenLemu-Askainen-Merimasku-Naantali), joka
on Suomen vanhin matkailureitti.

Seitsemän Kirkon Kierros

Lähtö: Tiistai 7.8.2018
Lähde kanssamme tutustumaan upeisiin Länsi-Suomen
kirkkoihin. Matkan aikana näemme keskiaikaiset
harmaakivikirkot Raisiossa ja Maskussa, Suomen
vanhimman säilyneen kivikirkon Nousiaisissa, Pyhän
Olavin kirkon Lemussa, Askaisten aateliskirkon ja Ritaripuiston, Merimaskun kirkon ja Naantalin luostari-kirkon.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Lounas • Tutustuminen Länsi-Suomen
7 kirkkoon paikallisoppaan johdolla • Kahvit • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 98 € /hlö Helsingistä 88 € /hlö Hyvinkäältä ja
Riihimäeltä

Lähtö: Lauantai 18.8.2018
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
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KESÄTEATTERIT & KONSERTIT...
Vääksy-Heinola risteily ja Heinolan
kesäteatteri:

Kunnon Komedia

Lähdöt: Ke 27.6., ti 10.7., to 19.7. ja to 26.7.2018
Risteily upeissa järvimaisemissa lounasta nauttien ja
vauhdikasta farssia kesäteatterissa. Tässä tyylipuhtaassa
englantilaisfarssissa vauhti on hurjaa, huumori mustalle
vivahtavaa ja henkilöt riemastuttavasti paniikissa.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Vääksy-Heinola risteily • Teatteriliput •
Lounas • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 99 € /hlö Helsingistä 89 € /hlö Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä
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Suomen Kesäteatteri Valkeakoskella esittää:

Rakkaudella Merkitty

Lähtö: Lauantaina 7.7.2018
Valkeakosken Apianniemessä esitetään musikaali rakastetun Jari Sillanpään elämästä! Inhimillisellä huumorilla ja
vastustamattomalla koskettavuudella käsitelty elämänkerrallinen musikaali vie katsojan ensimmäistä kertaa musiikin, laulun ja tanssin siivittämänä sisälle taiteilijan tarinaan.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Musikaaliliput • Lounas • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 98 € /hlö Helsingistä 88 € /hlö Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä
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Salmela upealla Mäntyharjulla...

Waltteri Torikan Konsertti &
Taidekeskus Salmela

Lähtö: Keskiviikkona 11.7.2018
Tutustuminen Taidekeskus Salmelan taidegalleriaan Mäntyharjulla sekä upea Waltteri Torikka & Arto Paju Big Band
Taidekeskus Salmelan Puistonäyttämöllä.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Buffetlounaan • Opastetun kierroksen
Taidekeskus Salmelassa • Konserttilipun • Väliäikatarjoilun
• Matkanjohtajan palvelut
Lähdöt & Hinta: 131 € /hlö Helsingistä
121 € /hlö Riihimäeltä ja Hyvinkäältä

Katso lisää päiväretkiä netistä:

WWW.PÄIVÄRETKET.FI
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Tampereen Komediateatteri esittää:

Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri esittää:

Lähdöt: La 14.7. ja 21.7.2018
Tampereen Komediateatterin katetussa kesäteatterissa
seurataan Raikkaan perheyrityksen matkaa sen nousuineen ja laskuineen. Perheen kauniit tyttäret houkuttelevat vävy-ehdokkaita, AY-liike puolustaa omiaan ja koko
karusellia pyörittää raha ja rakkaus. Ensio Raikkaana nähdään suosikkinäyttelijä Juhani Laitala, joka nähtiin samassa roolissa jo tv-sarjassa.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Teatterin esittely • Teatteriliput • Lounas • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 94 € /hlö Helsingistä 84 € /hlö Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä

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

Puhtaat Valkeat Lakanat

Marssimusiikkia Haminassa...

Hamina Tattoo

Lähtö: Lauantai 4.8.2018
Joka toinen vuosi järjestettävään Hamina Tattoon
ohjelmistoon kuuluu sotilassoittokuntien esittämää sotilaallista ja kevyempää musiikkia monissa eri konserteissa.
Tapahtuma huipentuu Hamina Bastionin marssishow:n
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Lipun Marssishow:n • Lounaan •
Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 99 € /hlö Helsingistä 89 € /hlö Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä

Kaksi Puuta - Juha Tapio

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

Pyynikin kesäteatteri esittää:

Ehtoolehdon Sankarit

Lähdöt: La 11.8.2018
Minna Lindgrenin humoristiseen Ehtoolehto-dekkarisarjaan
perustuva näytelmä Ehtoolehdon sankarit.
Kirpeä komedia kertoo viisaista vanhuksista hölmössä
maailmassa. Teräväpäiset hoivakodin asukkaat ottavat
aktiivisen roolin sekä omassa elämässään että hoivakodin
hämäräperäisten tapahtumien selvittämisessä, eikä mikään
jää ennalleen!
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Naivistit IIttalassa-näyttelyn • Kotiruokalounaan • Teatteriliput • Matkanjohtajan palvelut
Hinta: 88 € /hlö Helsingistä 78 € /hlö Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven
Myllykukko • Helsinki
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TANGON TAIKAA SEINÄJOELLA!

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT

Aidot ja oikeat Seinäjoen Tangomarkkinat siivittää yleisönsä jälleen tuttuun tapaan kesäiseen
festivaalitunnelmaan tarjoten suurta tunnetta,
tanssin sykettä, kesähellettä sekä tietysti sitä
kuuluisaa tangon taikaa!

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.

Tangokuningas-Finaali Seinäjoella

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtö: Torstaina 12.7.2018
Tervetuloa Pohojammaan syrämmehen, lakeuksien
pääkaupunkiin! Original Sokos Hotel Lakeudessa on
tarjolla palveluita pohjalaisella vieraanvaraisuudella ja
ylpeydellä. Hotelli sijaitsee Seinäjoen keskusta-alueella,
josta on helppo osallistua Tangomarkkinoiden “humuun”.
Torstai-ilta huipentuu jännittävään Tangokuningas finaaliin
Kisa-Areenalla klo 19.00. Kuka saa tangokruunun?
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus 2 hlön saunallisissa superiorhuoneissa aamiaisineen • Lounas • Kuningasfinaalilippu •
Matkanjohtajan palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki
Hinta: 318 € /hlö

Otellossa Soivat kaikki tunteet

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtö: Maanantaina 23.7.2018
Valta, mustasukkaisuus, rakkaus ”Otello täytti kaikki odotukset”, otsikoi Itä-Savo ensi-illan jälkeisessä arviossaan.
”Toteutus tekee kunniaa sekä Verdille että Shakespearille.”
Verdin mestariteoksessa soivat kaikki tiheät tunteet: odotus ja epätoivo, kateus, onni ja rakkaus. Shakespearelainen tarina vallasta ja mustasukkaisuudesta on kuin tehty
Olavinlinnan muureille.
Hintaan sisältyy: Bussikuljetukset • Majoitus Kesähotelli Totissa 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Lounas x 2 •
Oopperalippu (A-katsomo, rivit 28-29) • Risteily Savonlinnasta Punkaharjulle • Johanna Oraksen Taidekartano •
Matkanjohtajan palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki
Hinta: 396 € /hlö
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SAARISTON LUMOISSA

Saariston Lumoissa - Utö

Rauhoittavaa meren kuohuntaa,
vanhoja puisia kalastajakyliä,
keskiaikaisia kivikirkkoja,
majakoita sekä tietysti
uskomattoman kaunista
saaristoluontoa...

Perinteinen Saaristolaisjuhannus
Ahvenanmaalla

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtö: Torstaina 21.6.2018
Lähde kokemaan aitoa keskikesän tunnelmaa merellisissä
maisemissa. Juhannusaattona matkaamme kuuluisan tvkokin Mikael Björklundin Smakbyn-ravintolaan maittavalle
lounaalle sekä viettämään perinteistä ohjelmallista Juhannusjuhlaa viereiselle Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseolle.
Täällä on mahdollisuus osallistua varmasti Ahvenanmaan
ja ehkä koko Suomen suurimman juhannussalon koristeluun ja nostoon!
Hintaan sisältyy: • Bussikuljetukset • Laivamatkat
• Majoitus 2 hlön huoneissa aamiaisineen • Kiertoajelu
Maarianhaminassa • Opastettu tutustuminen Kastelholman
Linnaan ja Vita Björnin vankilaan • Lounas Smakbyssa •
Juhannusjuhla Jan Karlsgårdenin Ulkoilmamuseossa•
Matkanjohtajan palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki
Hinta: 312 € /hlö Hotel Cikada
Hinta: 354 € /hlö Hotel Adlon

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtö: Keskiviikkona 18.7.2018
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
Hinta: 289 € /hlö
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Taianomainen Majakkayö
Bengtskärissä ja Viikinkikeskus

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtö: Perjantaina 10.8.2018
Risteily Kasnäsistä Rosalan mielenkiintoiselle
Viikinkikeskukselle, jossa on esitteillä saariston ja Suomen
rauta-aikaista historiaa sekä lounas. Rosalasta matka
jatkuu Bengtskärin majakkasaarelle ja tutustutaan saaren
historiaan sekä nautitaan iltapäiväkahvit. Bengtskärissä
on mahdollisuus saunoa ennen saaristolaisbuffet-illallista.
Majakanvartijahuoneista on majakan perinteitä vaalien
kunnostettu neljän hengen hotellihuoneita, joissa kaikissa
on merinäköala.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Lauttamatkat • Lounas x 2 • Opastukset ja pääsymaksut • Illallinen • Majoitus 2-4 hlön huoneissa aamiaisineen • Iltasauna • Edustajamme palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki
Hinta: 399 € /hlö (4 hlön huoneet tai nais- ja
miespaikkoja)

Saariston Lumoissa - Kökar ja Källskär

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtö: Torstaina 2.8.2018
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
Hinta: 380 € /hlö

Saaristo

luontoa

Isokarin Majakkasaari &
Uusikaupunki

Matkan kesto: 2 päivää
Lähtö: To 5.7.2018
Isokarin majakkasaari on Selkämeren kansallispuiston
lumovoimaisimpia matkailukohteita Uudenkaupungin
ulkosaaristossa. Saaren näkymää hallitsee merenpinnasta lähes 50 metriä korkea punavalkoraitainen majakka.
Isonkarin majakka toimii tänäkin päivänä alueen näkyvimpänä merimerkkinä ja ohjaa liikennettä Selkämereltä mm.
Uuteenkaupunkiin. Majakkaan ja sitä ympäröivään saaristoluontoon tutustutaan kierroksella oppaan kanssa.
Uusikaupunki on ihastuttava länsirannikon kesäkaupunki,
josta löytyy useita tutustumisen arvoisia kohteita Kaupunginlahden makasiineista keskustan puutaloalueisiin.
Teemme opastetun kierroksen kaupungissa ja vierailemme Taidetalo Pilvilinnassa ja Automuseossa.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Majoitus Hotel Aquarius 2 hlön
huoneissa aamiaisineen • Kiertoajelu Uudessakaupungissa • Lounas x 2 • Venematkat majakkasaarelle • Opastettu
tutustuminen Isonkarin Majakkaan • Matkanjohtajan
palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki
Hinta: 298 € /hlö

Ruokamatkailun Uusi Helmi:
Sadonkorjuujuhlat Ahvenanmaalla

Matkan kesto: 3 päivää
Lähtö: Perjantaina 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

LAPIN LUONTO JA TUNTURIT
PUHUTTELEVAT JOKAISENA VUODENAIKANA
Länsi-Lapin Kiertomatka & Alta
Jäämeren Rannalla

Matkan kesto: 8 päivää
Lähtö: Lauantai 18.8.2018
Bussimatkalla ajelemme pohjoisen maisemareittejä
pitkin ja sivuutamme Länsi-Lapin kuuluisimpia tuntureita.
Majoitumme Levillä, Altassa, Kilpisjärvellä sekä Ylläksellä.
Jäämeren rannalla sijaitseva Alta, Norjan Finnmarkissa
on tunnettu vihreistä laaksoista, korkeista vuorista sekä
vuonoistaan välkehtivän meren äärellä. Ylläksellä on mahdollisuus osallistua lisähintaiselle retkelle Tanon talolle,
kauniille Pyhän Laurin kappelille sekä Kaukoseen taiteilija
Reinar Särestöniemen ateljeehen. Kilpisjärvellä toteutetaan retki Kolmen Valtakunnan Rajapyykille.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset omalla bussilla • Majoitukset ohjelmassa
mainituissa hotelleissa 2 hlön huoneissa • Aamiaiset •
Päivällinen x 3 • Matkanjohtajan palvelut
Lisähintaan: Retki Kolmen Valtakunnan Rajapyykille 30 €
ja Retki Ylläksellä 20 €
Hinta: 819 € /hlö Helsinki, Hyvinkää, Riihimäki, Oitti ja
Lahti
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Ruskamatka

RUSKAN AIKA ON ARVAAMATON...
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

SYYS- JA TALVIMATKOJA TULOSSA!
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 Helsinki, Hyvinkää ja Riihimäki

Kylpylämatka Saimaalle Anttolanhoviin
Matkan kesto: 5 päivää
Lähtö: Ma 24.9.2018
Anttolanhovissa vietät rentouttavan syyskuisen loman
Saimaan rannalla...
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

Memphisistä Kotiinpäin - Konsertti Lah-

den 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: alk. 81 € /hlö Helsinki, Hyvinkää ja Riihimäki

Kotkan Poikii - Konsertti Lahden

Sibeliustalossa
Lähtö: Perjantai 9.11.2018
Juha “Watt” Vainion tunnetuimpia tekstejä tulkitsemassa
Hannu Lehtonen ja Mari Palo...
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Konserttilippu • Väliaikatarjoilu •
Matkanjohtajan palvelut
Hinta: alk. 81 € /hlö Helsinki, Hyvinkää ja Riihimäki

My Fair Lady & Moision Kartano
Lähtö: Uudenvuodenaattona 31.12.2018
Moision Taide- ja Pitokartanon kierros sekä herkkupöytä ja
musiikkinäytelmä My Fair Lady...
Lähtöpaikat: Helsinki, Hyvinkää ja Riihimäki
Anttolanhovin Perinteinen Joulu

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtö: Su 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
Lähtöpaikat: Helsinki, Hyvinkää ja Riihimäki

Päiväkummun Joulu

Matkan kesto: 4 päivää
Lähtö: Su 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
Lähtöpaikat: Helsinki, Hyvinkää ja Riihimäki
Saat lisätietoja matkoista soittamalla 019- 427 4700 tai
sähköpostilla toimisto@uudenmaanseuramatkat.fi

UUTTA TULOSSA!
Lähde tutustumaan Viron luontoon
KAIKKI LUONTOON
Eri tasoisille luontomatkailijoille sopivat Luontomatka Lahemaan
Kansallispuistoon (Viroon)
opastetut (yhdistelmä-) matkapaketit
Lähtö: Perjantaina 21.-23.9.2018
Kansallispuistoissa koet erämaisen luonnon
lähellä pääkaupunkiseutua...

Kansallispuisto Hyppely

Kesto: 4 päivää (to - su)
Lähtö: Syyskuussa 2018
Lähde tutustumaan suomalaiseen kulttuuri- ja perinnemaisemaan idyllisissä Kansallispuistoissa. Patikointia harvaan asutetuilla viljelyseuduilla, ruukkikylien läheisyydessä
sekä jääkauden muokkaamassa karussa luonnossa.
Kansallispuisto hyppely on nelipäiväinen retki kansallispuistoihin Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa.
Vierailemme Liesjärven kansallispuistossa, Torronsuon
kansallispuistossa, Teijon kansallispuistossa sekä Saaristomeren kansallispuistossa.
Reitit kulkevat merkittyjä polkuja pitkin, osa reiteistä kuuluu
Hämeen Ilvesreitistöön ja osa poluista on rengasreittejä.
Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetukset • Opastettu kansallispuistokierros •
Matkanjohtajan palvelut
Lähtöpaikat: Riihimäki • Hyvinkää • Nurmijärven Myllykukko • Helsinki
Lisätietoja tulossa kesän 2018 aikana ja uusi sivusto:
KaikkiLuontoon.fi avataan

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.

VIRO ON LÄHELLÄ

ITALIAN HERKULLINEN PIEMONTE

Kätevästi bussilla ostosmatkalle...

Alban Tryffelifestivaalit ja
Vierailu Sukulan Viinitilalla

Tallinnan Päiväristeily & Ostosmatka

Lähdöt: Torstaisin 28.6., 12.7., 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 Helsingistä Riihimäeltä ja
Hyvinkäältä
Hinnat ajalla 26.4. - 28.6.: 47 €/henkilö - Ajalla 12.7. - 9.8.:
52 €/henkilö - Ajalla 23.8. - 13.12.: 47 €/henkilö
*KÄSITYÖMATKALLA vieraillaan mm. Karnaluksissa ja
Aade Longin lankatehtaalla

Lähtö: Torstai 25.10.2018
Matkan kesto: 4 päivää
Hurmaava, historiallinen Piemonten maakunta viettelee
matkailijaa kauniilla maisemilla, ihastuttavalla maaseudulla, Italian parhailla viineillä ja paikallisilla makuelämyksillä.
Maailmaan kuulut tryffelifestivaalit ovat Alban tavaramerkki. Festivaalien aikaan kaupungissa on nähtävillä
tryffelisieniä lukuisissa eri muodoissa ja kaupunki sykkii
erilaista ohjelmaa näyttelyiden, konserttien ja tapahtumien
muodossa.
Tällä matkalla tutustumme tietysti tryffelisieniin, vierailemme Sukulan Viinitilalla viinimaistiaisilla ja teemme
mielenkiintoisia retkiä Piemonten lähiympäristössä.
Hintaan sisältyy:
• Finnairin suorat lennot • Majoitus Albassa, Hotelli Savonassa 2 hlön huoneissa • Aamiaiset • Viinimaistiaiset
Sukulan tilalla • Ohjelmassa mainitut retket ja kohteet •
Suomalaisen matkanjohtajan palvelut
Hinta: 1198 € /hlö

KUVANKAUNIITA MAISEMIA,
KULTTUURIA JA HISTORIAA...
Albania ja Montenegro - Kiertomatka

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
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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

