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AIKUISTEN SAARISTOSEIKKAILU –
Höyrylaiva m/s Ukkopekka ja
Herrankukkaro
5.6. • 24.8.

Matka alkaa Turun Aurajokirannassa tai Herrankukkarosta.
Ennen risteilylle lähtöä nautimme herkkulounaan Vaaka
huoneen/ravintola Pohjankulman saaristolaispöydästä.
Mertemme viimeinen Höyrylaiva m/s Ukkopekka vie ryhmän
Airistolle, Loistokarin saarelle. Eksoottisen pienellä saarella
tutustutaan loistonvartijan mökkiin. Matka jatkuu höyryten
Rymättylän Herrankukkaroon, vanhalle kalatorpparitilalle, jossa
paikan isäntä vastaanottaa vieraat. Vanhan isännän Pentti-Oskari
Kankaan tarinatuokion jälkeen lähdetään bussilla paluumatkalle.
Hinta:
• kesäkuu: 95 €, ravintola Pohjankulma Rymättylä
• elokuu: 89 €, ravintola Vaakahuone, Turku

RITARITURNAJAISET
LAUKON KARTANOSSA
8.6.

Päivän aikana tutustumme kartanon historiaan, näyttelyihin ja
tunnelmoimme ritariajan henkeä Rohan tallien vauhdikkaissa
turnajaisissa!
Hinta: 65 €/ 75 €

KORKEASAARI JA LINNANMÄKI
15.6. • 19.7.

Lähde katsomaan Korkeasaaren arktisen tundran ja
trooppisen sademetsän eläimiä tai vietä riemukas päivä
Linnanmäen vauhdikkaissa laitteissa koko perheen kanssa!
Hinnat:
52 € aikuinen Korkeasaareen
45 € lapsi 4-17v. Korkeasaareen
35 € lapsi alle 4v. Korkeasaareen
40 € pelkkä kuljetus vain Linnanmäelle tai
keskustaan menijä (Linnanmäelle sisäänpääsy on
ilmainen, ranneke lisämaksusta)

Myös
lapsille

TURUN KESKIAIKAISET MARKKINAT
29.6.

Suomen suurin keskiaika- ja muinaistapahtuma järjestetään
Turun Vanhalla Suurtorilla kesäkuun lopulla ja bussimme
kuljettaa koko perheen tähän hauskaan ja mielenkiintoiseen
tapahtumaan. Luvassa on vilinää ja vilskettä sekä reipasta
toritunnelmaa.
Hinta: 40 €

MUUMIMAAILMA
3.7.

Myös
lapsille

Naantalin Muumimaailmassa voit hypätä suoraan sisälle satuun.
Saarelta löytyy Muumihahmojen lisäksi monia tarinoista tuttuja
paikkoja, kuten Muumitalo, Papan laiva, Hemulin talo ja Nyytin
polku. Muumimaailmassa on kiva nauttia omia eväitä tai käydä
ruokailemassa alueen ravintoloissa.
Hinta: 69 €, aikuiset ja lapset yli 2-v.,
40 €, pelkkä kuljetus 0-1v. lapset

LOVIISAN RUUSUT ja PUUTARHAT
6.7.

Loviisa on vehreä puutarhakaupunki, jossa historiallisten
puutalokorttelien aitojen taakse kätkeytyy viehättäviä
pihoja. Tällä matkalla pääsemme kurkkaamaan loviisalaisiin
puutarhaunelmiin oppaan johdolla. Opas kertoo paitsi
puutarhan hoidosta, myös
puutarhakaupungin elämästä.
Puutarhakierroksen jälkeen
nautimme lounaan, jonka jälkeen
on vapaata aikaa tutustua
suloiseen pikkukaupunkiin
ennen kotimatkaa.
Hinta: 79 €

KESÄPÄIVÄ NAANTALISSA
9.7. • 1.8.

Aurinkoinen Naantali on yksi Suomen vanhimmista
kaupungeista. Sympaattinen rannikkokaupunki houkuttelee
historiallisilla nähtävyyksillään ja idyllisellä tunnelmallaan. Päivän
aikana vierailemme luomutilalla, Kultarannan puutarhassa,
teemme kävelykierroksen vanhassa kaupungissa sekä
nautimme saaristolaislounaan.
Hinta: 79 €

KOLMEN KAUPUNGIN KIERROS:
Närpiö-Kristiinankaupunki-Kaskinen
13.6. • 11.7.

Nämä kolme rannikkokaupunkia pitävät sisällään idyllistä
pikkukaupungin tunnelmaa ja arjen harmoniaa. Päivän
aikana ihastelemme kauniita puutaloja ja kapeita katuja sekä
vierailemme kasvihuoneilla ja kahdessa kirkossa. Lounastamme
kasvihuoneteemaisessa ravintolassa. Opas on mukanamme
Närpiössä, Kaskisissa sekä Kristiinankaupungissa. Matkalla
rannikolle poikkeamme myös Anne Mattilan taidekahvilassa
kahvilla ja tutustumassa näyttelyyn.
Hinta: 89 €

KAISANIEMEN kasvitieteellinen
puutarha, SEURASAARI ja TAMMINIEMI
18.7.

Kesäinen päivämatka Helsinkiin tutustuttaa pääkaupunkimme
kolmeen erilaiseen ja mielenkiintoiseen vierailukohteeseen.
Kasvitieteellisessä puutarhassa uppoudutaan mm. sademetsän
ja aavikon kasvimaailmaan. Seurasaari ja sen ulkoilmamuseo on
kuin talonpoikainen Suomi pienoiskoossa. Tamminiemessä
vierailemme Presidentti Kekkosen aikaisella poliittisten neuvot
teluiden tapahtumapaikalla. Lounaan nautimme Seurasaaressa.
Hinta: 89 €

SEILIN SAARI
24.7.

Nauvossa sijaitsevalla Seilin
saarella on mielenkiintoinen ja
monipuolinen historia. 1600-1700–
luvuilla saari toimi spitaalisairaalana
ja sen jälkeen 1960–luvulle asti
mielisairaalana. Seilin vuonna
1733 rakennettu museokirkko
on myös mieleenpainuva nähtävyys. Lounaan nautimme
saaren ravintolassa. Saarelle kuljemme kauniissa saaristolais
maisemissa lautalla Rymättylästä.
Hinta: 89 €

VANHAN RAUMAN puutarhat ja
Pitsiviikko
25.7.

Päivämme Raumalla alkaa kävelykierroksella Vanhan Rauman
kaduilla oppaan johdolla. Vierailemme kierroksen aikana
muutamissa yksityisissä puutarhoissa, jotka ovat avoinna
Pitsiviikkojen aikana. Opastuksen jälkeen syömme lounaan ja
Pitsiviikkojen tunnelmaan pääsemme tutustumaan iltapäivällä,
kun on vapaata aikaa kierrellä kaupungilla.
Hinta: 69 €

RISTEILY REPOVEDEN
KANSALLISPUISTOSSA
29.7.

Myös
lapsille

Koe Repoveden kansallispuiston jylhät maisemat vesiteitse
Tuuletar II-laivan kannelta yli 60 vuotta risteillyn Kultareitin
varrella. Risteilyn aikana pääset nauttimaan puhtaasta Suomen
luonnosta sekä musiikillisesta ohjelmasta. Lisäksi kuulet myös
alueen historiasta. Risteilyn aikana pysähdymme kahvittelemaan
nuotiolle ja risteilyn jälkeen lounastamme herkkuruokia
notkuvasta pitopöydästä. Astu laivaan ja nauti upeasta
luontoelämyksestä Suomen parhaassa kesässä.
Hinta: 98 €

MENNEEN AJAN PORVOO ja
risteily HELSINKIIN
2.8.

Vanhan kaupungin kapeat mukulakivikadut, suloiset puutalot,
putiikit, kahvilat ja kaunis jokiranta luovat Porvoon sympaattisen
ilmeen ja historiaa huokuvan tunnelman. Päivän aikana
uppoudutaan Vanhan Porvoon historiaan ja tarinoihin oppaan
johdolla sekä ruokaillaan vanhassa kaupungissa. Päivän kruunaa
risteily menneen ajan henkeä huokuvalla m/s J.L. Runebergilla
Porvoosta Helsinkiin.
Hinta: 95 €

OODI KÄSITYÖLLE!
Käsityömatka Heinolaan
25.5. • 29.6. • 10.8.

Tällä matkalla tutustutaan Heinolan monipuoliseen käsityö
läiskattaukseen oppaan johdolla. Vierailemme Kädentaitajien
Elämyspuodissa, Airi Nuormäen ateljeessa sekä Muinais
pukunäyttelyssä. Päivään kuuluu kahvihetki sekä lounas
lähiruokatorilla. Käsityöretken päätämme Milanotex-kauppaan,
jota myös ”käsityöläisten karkkikaupaksi” kutsutaan.
Hinta: 79 €

RETKET RUOVEDELLE!
LUONTORETKEILY SIIKANEVAN
soidensuojelualueelle
8.6.

Myös
lapsille

Siikaneva on Etelä-Suomen mittakaavassa suuri suo. Sen pintaala on kaikkiaan 1560 ha. Retkemme alkaa Siikanevan pohjois
päästä, Kilpilammilta. Kuljemme suoalueet pitkospuita pitkin,
jotka johtavat meidät metsäsaarekkeisiin, joissa kuljemme välillä
satoja vuosia vanhojen kilpikaarnamäntyjen keskellä. Kuulet
n. 5 km matkalla oppaan kertomuksia suon merkityksestä
ihmiselle ja eläimille entisajoista nykypäivään. Aistimme suon
tuoksuja ja saamme ehkä ihailla tupasvillan kukkimista.
Hinta: 75 €

HAUKANHIEDALTA HELVETINKOLULLE
15.6.

Helvetinjärven kansallispuisto pitää sisällään Länsi-Suomen
jylhimpiä erämaa- ja metsäalueita. Retkellämme on mukana
ammattitaitoinen luonto- ja eräopas, jonka johdolla patikoimme
Haukkajärven rannalta Helvetinkolulle. Seikkailuhenkiset voivat
halutessaan kiivetä Helvetinkolun ylös. Päivän päätteeksi
lounastamme kahvila-ravintola Helvetin Portissa.
Hinta: 75 €

”PALA HELVETTIÄ”
24.8.

Tämä retki alkaa Helvetinjärven pohjoispäästä ja kapea
polku johdattelee matkalaiset hieman erilaista reittiä kohti
Helvetinkolua. Matkan varrella avautuvat upeat maisemat
korkealta mäen päältä ja näemme myös kivikkoiset pirunpellot
sekä kuulemme oppaan kertomuksia alueesta. Helvetinkolulla
nautimme eväitä ja tutustumme koluun. Retken päätteeksi
Helvetinportilla syömme villisikakeittoa ja ravintolan emäntä
esittelee Strutsi- ja villisikatarhat.
Hinta: 69 €

14.6. SANDRA -näytelmä

Väärinmajan Ittipäässä
Tämän lähemmäksi tarinan tapahtumapaikkoja et voi päästä!
Tule kokemaan uskomaton tunnelma. Heidi Köngäksen
SANDRA romaanin pohjalta tehty näytelmä, joka keskittyy
Sandran elämänkaareen.
Hinta: 49 €

MUSIIKKIA RUOVESI!

25.6. Avajaiskonsertti Ruoveden Sofia Magdalenan
kirkossa Tommi Hakala, baritoni, Kristian Attila, piano
Hinta: 65 €
27.6. Muroleen kirkko; Auringonlaskun
värit Ellen Thesleff 150 v
Busoni: Suite g-molli k 176 klarinetille ja jousikvartetille
Busoni: Abendlied op.85 nr.12, klarinetille ja jousikvartetille
Respighi: Il tramonto, sopraanolle ja jousikvartetille
Ysayë: Sooloviulusonaatti
Hinta: 59 €

30.6. Päätöskonsertti

Ruoveden Sofia Magdalenan kirkossa
Jeanine de Bique, soprano, Inge Spinette, piano,
Jan Michiels, piano, Festivaalin jousisoittajat
Hinta: 65 €

6.6. ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT:

Kolme Bartitonia
Waltteri Torikka – Aarne Pelkonen – Kristian Lindroos
Ilta täynnä menneitä ja tämän päivän klassikoita, klassista ja viih
dettä. Luvassa unohtumaton ilta kolmen karismaattisen barito
nin seurassa.
Hinta: 99 €

5.10. CANDIDE – OPERETTI

Savoy-teatterissa Helsinki
Candiden juoni perustuu Voltairen tunnettuun romaaniin.
Operettiversiossa on veitsenterävä libretto ja sen huumori ja
kohtaukset soveltuvat myös nykyaikaan.
Hinta: 95 €

22.2.2020 CARMEN -ooppera

TAMPERE-TALOSSA
Rakkaudesta, vapaudesta ja mustasukkaisuudesta kertova Car
men on yksi maailman suosituimmista oopperoista ja soveltuu
hyvin sekä kokeneille katsojille että uusille oopperayleisöille.
Hinta: 125 €

SIIKAA ONKIMAAN
PENSARIN SAARELLE
26.–28.4.

Lähde kokeilemaan kalaonneasi Pensarin
saarelle keväiseen saaristoon. Matkan aikana
saamme opastusta siianongintaan,
nautimme löylyistä merenrantasaunassa,
valmistamme ruokaa kalasta ja vietämme
leppoisaa aikaa saaristossa. Majoitus
Lomakeskus Pensar Syd.
Hinta: 269 €

SILAKAN LITKAUSTA
RAIPPALUODOSSA
25.–26.5.

Keväisin silakat parveutuvat sankoin
joukoin kutemaan ja silloin onkin hyvä
aika kokeilla litkaamista. Kalastus- ja
eräoppaamme neuvoo, kuinka se tehdään
Raippaluodon sillalta. Käymme myös
Saltkaretin näköalatornissa katsomassa
moreeniselänteitä, saunomme ja käsitte
lemme ja savustamme päivän saaliin.
Majoitus Merenkurkun Majatalo.
facebook.com/
Hinta: 149 €
haukkamaa.adventures

KESÄTEATTERIMATKAT:
Ränssin Kievari:

7.7. • 18.7. • 21.7.
Maitolavan Madonnat -laulunäytelmä 89 €
sis. kuljetus, ruokailu, väliaikakahvit, lippu.

Pyynikin kesäteatteri

15.6. • 28.6. • 10.8. Nuotin vierestä
-kotimainen komedia 59 €

sis. kuljetus ja lippu

Valkeakosken kesäteatteri

10.7. • 3.8. DANNY -musikaali 59 €

sis. kuljetus ja lippu

Heinolan kesäteatteri

27.6. • 14.7. Pokka Pitää –
hulvaton brittikomedia 79 €
sis. kuljetus, lippu ja väliaikakahvit

ELOJUBILEE OLAVINLINNASSA,
Savonlinna
16.–17.8.

Koko kansan suursuosikki Eppu Normaali palaa pitkästä aikaa
keikkalavoille ja pitää konsertin Olavinlinnassa. Ennen illan odo
tettua konserttia on aikaa omatoimiseen tutustumiseen kesäiseen
Savonlinnaan, ruokailla, tehdä ostoksia ja katsella nähtävyyksiä.
Illan kruunaa Eppujen konsertti upeassa ja historiallisessa
miljöössä. Majoitus Sokos Hotels Kesähotelli Tott Savonlinna.
Hinta: 169 €, kahden hengen huoneessa

TALLINNAN HOTELLIMATKA
11.–12.5. • 25.–26.8.

Matkaajat saapuvat runsaslukuisina muuttuvaan kaupunkiin
ja haluavat kokea sen eri puolet. Heitä kiinnostavat niin
Tallinnan historiallinen vanhakaupunki, ostokset, kauneudenja terveydenhoitopalvelut kuin ruokaravintolat, kahvilat, kult
tuuri, musiikki- ja teatteriesitykset sekä vilkas yöelämä. Myös
lapsiperheille kaupungilla on paljon tarjottavaa. Majoitus
Sokos Hotelli Virussa.
Hinta:
• toukokuu: 165 €, kahden hengen huoneessa
• elokuu:
189 €, kahden hengen huoneessa

KARTANOKIERROKSET VIROSSA
6.–9.6. • 15.–18.8.

Aateliskartanoita, ritarilinnojen raunioita, kauniita
maalaismaisemia ja vehreitä puistoalueita, kesäpääkaupunki
Pärnu sekä monia pikku kaupunkeja ja kyliä. Matkan aikana
tutuksi tulevat useat toistaan upeammin entisöidyt kartanot
mm. Kernu, Tõistamaa, Olustvere, Suure-Kõpu, Mäentagunen ja
Palmse sekä Puurmanni.
Hinta: 459 €, kahden hengen huoneessa
puolihoidolla

HOTELLIMATKA SAARENMAALLE
15.–18.6. • 1.–4.8.

Viron suurin saari, Saarenmaa on ainutlaatuinen lomakohde,
jossa ruokokattoiset rakennukset ja kiviaitat ovat vielä tänä
päivänäkin nähtävillä vanhoissa kylissä. Kuresaaren kylpylöissä
ja kesäisissä tapahtumissa lomapäivät kuluvat rattoisasti.
Majoitumme Kylpylä-hotelli Rüütliin.
Hinta:
• kesäkuu: 269 €, kahden hengen huoneessa
• elokuu: 299 €, kahden hengen huoneessa

KESÄRETKI ETELÄ-KARJALAAN:
Zsar - Lappeenranta – Lemi
2.–3.7.

Saimaan etelärannalla sijaitseva Lappeenranta on
luonnonkaunis ja vieraanvarainen kaupunki, joka pääsee
täyteen loistoonsa kesällä. Kauniit vesistöt, historialliset
kohteet, kulttuuritapahtumat sekä iloinen karjalaisuus yhdistyvät
matkailijalle mieleiseksi kokonaisuudeksi, johon tutustumme
opastetulla kierroksella. Pikkuinen Lemi tunnetaan sen sijaan
särästään, perinneruoasta tuhannen vuoden takaa. Tällä
matkalla pääset maistelemaan särää niin paljon kun vaan
jaksat. Matkalla Lappeenrantaan poikkeamme myös ostoksilla
uudessa outlet-kylä Zsarissa Vaalimaalla.
Hinta: 169 €, kahden hengen huoneessa

HOTELLIMATKA PÄRNUUN ja
ostoksille Latviaan
16.–17.6.

Viron romanttinen kesäpääkaupunki houkuttelee hiekka
rannoillaan, kylpylöillään sekä hyvällä ravintola- ja ostos
tarjonnallaan. Tällä minilomalla ehdit nauttia kaupungin
parhaista puolista, tehdä edullisia ostoksia niin Pärnussa kuin
Latvian rajakaupassakin. Majoitus hotellissa Estonia Medical
Spa.
Hinta: 129 €, kahden hengen huoneessa

RANTALOMA JURMALASSA
4.–7.7.

Myös
lapsille

Kaunis Jurmala kutsuu lomailemaan! Upota varpaasi valkoiseen
hiekkaan ja kasta ne Itämereen. Lähde nauttimaan kesästä koko
perheen matkalle yhteen Baltian suosituimmista rantakohteista,
Latvian Jurmalaan!
Hinta: 319 €, kahden hengen huoneessa,
199 €, lapsi 6-12v lisävuoteella

SAARISTON RENGASTIE

Kustavi-Iniö-Houtskari-Korppoo-Nauvo-Parainen

17.–18.7.

Suuren suosion saavuttanut Saariston Rengastie on helppo tapa
tutustua Turun saaristoon. Saarelta toiselle meitä johdattavat
useat sillat, lossit ja lautat. Retki alkaa Paraisilta. Siellä
näemme mm. kalkkikivilouhoksen, kirkon ja vanhan Malmin
kaupunginosan. Matka jatkuu lautalla Nauvoon, jossa yövymme.
Aamulla matkaamme yhteysaluksilla Korppooseen, Houtskäriin,
Iniöön ja Kustaviin. Reitin varrelta löydämme upeat maisemat,
historialliset kirkot ja nähtävyydet, idylliset kylät sekä saariston
herkut ja käsityöt.
Hinta: 259 € 2 hengen huoneessa Hotelli Strandbo

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT

25.–26.7. Sevillan Parturi – vauhdikas
kolmiodraama

Sevillan parturi on Gioacchino Rossinin säveltämä ooppera,
joka sai kanta-esityksensä Roomassa 1816. Tarina perustuu
Pierre Beaumarchais’n saman nimiseen näytelmään. Ooppe
rassa on hauskaa tilannekomiikkaa vauhdikkaan kolmiodraaman
merkeissä. Majoitus Savonlinnan Seurahuoneella.
Hinta: 245 €, 2 hengen huoneessa.
Oopperalippu lisämaksusta

KUOPIO JA VALAMON LUOSTARI
30.–31.7.

Itäisen Suomen helmi Kuopio ja levollinen Valamon luostari
Heinävedellä kutsuvat vieraakseen heinäkuussa! Kuvan
kauniin Kallaveden rannalla sijaitseva Kuopio tarjoaa
ostosmahdollisuuksia ja nähtävyyksiä, Heinävedellä sijaitseva
Valamon luostari sen sijaan huokuu rauhallista tunnelmaa
ja ihastuttaa ympäröivällä kauniilla luonnollaan. Kuopioon
tutustumme opastetulla kiertoajelulla, teemme lyhyen risteilyn
Kallavedellä ja vierailemme viinitilalla. Mystinen Valamon
luostari rauhoittaa tunnelmallaan. Luostarissa teemme
opastetun kierroksen, tutustumme näyttelyihin ja lounastamme
noutopöydästä. Majoitus Sokos Hotel Puijonsarvi.
Hinta: 199 €, kahden hengen huoneessa.

HOTELLIMATKA LAULASMAALLE
24.–26.5. • 16.–18.8.

Laulasmaa sijaitsee vajaa tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta
länteen. Laulasmaa on rauhallinen, muutaman sadan asukkaan
kylä Suomenlahden rannalla. Laulasmaalla kaunis luonto,
ikivanha mäntymetsä ja merenranta tarjoavat erinomaiset
mahdollisuudet ulkoiluun. Matkan aikana tutustumme myös
alueen kulttuuritarjontaan ja lähikyliin opastetulla kierroksella.
Majoitus Laulasmaa Spa&Hotel.
Hinta:
• toukokuu: 239 €, kahden hengen huoneessa
• elokuu:
269 €, kahden hengen huoneessa

KOLMÅRDEN – Suuri eläinpuisto
11.–13.6.

Myös

Kolmårdenin eläinpuisto on suuri seikkailu! Siellä pääset
lapsille
ihailemaan tiikereitä ihan läheltä, vain lasiruutu on välissänne.
Delfiinien show ilahduttaa tempuillaan ja päivän aikana näet
myös veikeät apinat ja savannien pitkäkaulaiset kirahvit samoin
kuin uljaat leijonat ja hurmaavan Namsai-norsunpoikasen.
Kolmårdenin jännittävällä eläinsafariajelulla kuljetaan
gondolivaunulla eläinten yläpuolella.
Hinta: alk. 149 €/B4, lapset 129 €/60 €

HOTELLIMATKA RIIKAAN
20.–23.7. • 25.–28.8.

Myös
lapsille

Latvian Riika on viehättävä kaupunki Daugavajoen rannalla.
Lomapäivinä tekemistä löytyy niin kulttuurista, taiteesta,
kuin ostoksistakin kiinnostuneelle. Vehreät puistot tarjoavat
levähdysalueen nähtävyyksiä tai kauppoja kierrellessä.
Hinta:
• heinäkuu: 279 €, kahden hengen huoneessa
• elokuu:
265 €, kahden hengen huoneessa

SADONKORJUUMATKA
AHVENANMAALLE
20.–22.9

Syksy on ihanaa aikaa
Ahvenanmaalla. Olennainen
osa Ahvenanmaan syksyä on
Sadonkorjuujuhlat – suosittu
koko perheen tapahtuma, jossa
pääset nauttimaan kauden
sadosta, lähiruoasta ja upean
viihtyisästä tunnelmasta latojen
ja laitumien keskellä! Laivamatkat
tehdään Viking Linen laivoilla ja
majoitumme keskustahotelliin
Maarianhaminassa.
Hinta: 295 € aikuinen
kahden hengen huoneessa,
lapset alle 12v 159 € lv

Myös
lapsille

RUUSUJEN SAARI GOTLANTI ja
KUNINKAALLINEN ÖÖLANTI
5.–9.6.

Gotlanti ja Öölanti, kaksi Ruotsin itärannikon suurta saarta, ovat
molemmat ainutlaatuisen kauniita ja omaleimaisia lomakohteita.
Gotlanti on luonnonnähtävyyksiltään oikea aarrearkku. Unescon
maailmanperintökohde Visby 3,5 km pitkine muureineen on
pala elävää kulttuurihistoriaa. Kävelyretki kaupungissa on
kuin sukellus historiaan ja viikinkien aikaan. Öölannissa on
loputtomiin matalia tasankoja ja pitkiä valkeita hiekkarantoja,
sille ovat ominaisia myös tuulimyllyt ja postikorttimaiset kylät.
Saarelle pääsee Kalmarin kaupungista pitkää Öölannin siltaa
pitkin. Ruotsin kuninkaallisten kesälinna Sollidenissa on myös
suosittu matkailunähtävyys.
Hinta: 549 €, kahden hengen huoneessa

LIETTUAN KIERTOMATKA

Trakai – Vilna – Kaunas - Druskininkai

22.–27.7.

Liettua on Baltian maista eteläisin ja suurin ja sieltä löytyy
mielin määrin elämyksellisiä matkakohteita. Reittimme varrella
on kartanoita, linnoja, luostareita ja kirkkoja ja käymmepä
hunajajuomien tehtaallakin maistiaisilla. Maan pääkaupunki
Vilnan katolilaisuutta huokuva vanha kaupunki on hurmaava.
Kaunasin taas sanotaan olevan liettualaisen perinteen kehto.
Siellä on useita historiallisesti ja arkkitehtonisesti merkittäviä
muistomerkkejä. Matkalla yövymme Latvian Riikassa, Vilnassa
sekä Kaunasissa.
Hinta: 719 €, 2 hengen huoneessa puolihoidolla

TANSKAN KIERTOMATKA:
Aalborg-Odense-Kööpenhamina

24.–29.6.

Tanskan kauniisti kumpuilevat maisemat johdattavat matkan
aikana mm. Riben historialliseen kaupunkiin, jonka keskustassa
on 1600-luvulta asti säilynyt 100 taloa. Viehättävä kaupunki oli
Viikinkiajalla tunnettu kauppapaikka ja sen kaduilla voi aistia
entisajan tunnelmaa. Fynin saarella sijaitseva Odense on EteläTanskan alueen suurin kaupunki. Odensejoki virtaa kaupungin
läpi ja sen rannoilla onkin yhtenäinen viheralue useine
puistoineen. Pienempien kaupunkien jälkeen vietämme aikaa
Kööpenhaminassa, joka on eloisa kaupunki nähtävyyksineen.
Hinta: 659 €, kahden hengen huoneessa
puolihoidolla

HURTIGRUTEN risteily
”Kirkkoniemi - Tromssa”
27.6.–2.7. m/s Nordnorge
Maailman kaunein merimatka pitkin Norjan rannikkoa on
klassikko! Hurtigruten on paras tapa kokea aito ja alkuperäinen
Norja. Lofoottien saaristo on tunnettu sen mahtavista
maisemista; lumihuippuisista ja violeteista tuntureista,
kristallinkirkkaista vuonoista, turkoosista merestä ja idyllisistä
kalastajakylistä. Aikoinaan viikingit kutsuivat Lofootteja jumalten
saariksi juuri kauneuden vuoksi. Nesnasta palaamme takaisin
Lyckselen ja Uumaja kautta kotipaikkakunnille.
Hinta: 985 € 2 hengen huoneessa/ikkunahytissä
puolihoidolla

HAMMERFEST-NORDKAPP
29.7.–3.8.

Euroopan pohjoiskolkka Norjassa kutsuu! Matkalla näemme
Nordkapin lisäksi paljon muutakin. Suomen Lapissa meno
matkalla kuljemme Rovaniemen, Levin ja Enontekiön kautta.
Kautokeinossa vierailemme Juhlsin hopeapajalla ja Altassa
Revontuli katedraalissa. Hammerfestissa teemme kiertoajelun.
Nordkappiin ajamme illalla myöhään ja hyvällä onnella näemme
keskiyön auringon pohjoisen Jäämeren yllä. Paluumatkalla
tulevat tutuiksi Inarin ja Saariselän sekä Rovaniemen maisemat.
Yöpymispaikkoina ovat Rovaniemi, Hammerfest, Nordkapp,
Inari ja Kemi.
Hinta: 729 €, kahden hengen huoneessa
puolihoidolla

KYLPYLÄMATKAT PÄRNUUN
Estonia Medical Spa & Hotel

19.–25.5. • 20.–26.10.

Viron kolmanneksi suurin kaupunki Pärnu sijaitsee Itämeren
rannalla noin kahden tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta.
Pärnu on perinteikäs kylpyläkaupunki ja sitä kutsutaankin usein
myös Viron kesäpääkaupungiksi.
Hinnta:
• toukokuu: 489 €, 2 hengen huoneessa th
• lokakuu: 449 €, 2 hengen huoneessa th

RANTALOMA PÄRNUSSA
Estonia Medical Spa & Hotel

Myös
lapsille

14.–20.7.

Pärnu on Viron vanhimpia ja tunnetuimpia kylpyläkaupunkeja.
Vehreä ympäristö puistoineen ja kahviloineen viimeistelee ren
touttavan loman. Pärnun matalavetinen hiekkaranta on lastenkin
mieleen. Konsertteja, museoita, urheilua, rantalentopalloa – te
kemistä riittää koko perheelle.
Hinnat:
• 499 € aikuinen 2 hengen huoneessa, kylpylämatka
• 479 € aikuinen 2 hengen huoneessa, hotellimatka
• 315 € lapsi 4-14v. lisävuoteella,
• 50 € lapsi 0-3v. kuljetus

SYYSMATKA VARSOVA - BERLIINI
28.8.–5.9.

Varsova hurmaa monipuolisuudellaan ja on lisännyt suosiotaan
matkailijoiden keskuudessa kuluneen vuosikymmenen
aikana. Herkullista ruokaa
tarjoilevat ravintolat ja hyvät
ostosmahdollisuudet saavat ihmiset
saapumaan lomalle Varsovaan.
Berliini on täynnä elämää oleva
suurkaupunki ja parhaiten tätä
värikästä kaupunkia ymmärtää
tutustumalla sen vaihtelevaan
historiaan. Berliinissä on myös rikas
kulttuurielämä, se tarjoaa vierailleen
mahdollisuuden nauttia oopperasta,
taidemuseoista, gallerioista jne.
Sanotaan, että Berliinissä on
jokaiselle jotakin eikä aika käy
pitkäksi.
Hinta: 1.095 €, kahden
hengen huoneessa/hytissä,
hotellissa puolihoito

RUSKAMATKAT
YLLÄS
- kokemisen
arvoinen elämys
2.–7.9.

Ruskamatka Ylläkselle tarjoaa
mahdollisuuden rentoutua,
ulkoilla ja nauttia Lapin
raikkaasta syyssäästä. Yllästunturin alueella on monenlaisia
ulkoilureittejä kävelijöille ja pyöräilijöille. Käymme tutustumassa
Pallastunturin luontokeskukseen ja ajelemme Gondolihissillä
Levin huipulle. Vierailemme myös Äkäsmyllyllä ja Yllästunturin
luontokeskuksessa. Aikaa jää omatoimiseenkin retkeilyyn ja
hotellin allasosastolla kylpemiseen. Majoitus Laplandhotels
Saaga, Ylläsjärvi.
Hinta: 529 €, kahden hengen huoneessa
puolihoidolla

SAARISELKÄ
– tuntureita silmänkantamattomiin
8.–14.9.

Pohjois-Lapin upeat tunturimaisemat ovat Saariselällä vain
muutaman askelen päässä hotellin ovelta. Polut tunturiin
kutsuvat ruskamatkalaisia ihastelemaan kirkasvetisiä
puroja, pohjoisen luonnon kasvillisuutta ja maisemia, joissa
tuntureita näkyy silmänkantamattomiin. Viikon aikana ehtii
tehdä muutakin; Saariselällä on kylpylä, ravintoloita ja hyviä
tanssipaikkoja.
Majoitus Hotelli Riekonlinna.
Hinta: 499 €, 2 hengen huoneessa puolihoidolla

KILPISJÄRVI ja
KOLMEN VALTAKUNNAN RAJA
13.–18.9.

Lähde tutustumaan Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapin syksyisiin
maisemiin. Ruotsin puolella käymme Pajalassa ja ajamme
Vittangin ja Karesuannon kautta Kilpisjärvellä. Kilpisjärveltä
teemme retken Malla-laivalla kolmen valtakunnan rajapyykille.
Norjan puolella vierailemme Skibotnissa. Aikaa jää myös
vaikkapa Saana-tunturin valloitukseen
Majoitumme Haaparannassa, Kilpisjärvellä ja Rovaniemellä.
Hinta: 629 €, 2 hengen huoneessa puolihoidolla

SUOMEN ja NORJAN LAPPI
– pohjoisen kylät Karasjoki-Pykeija-Sevettijärvi

14.–19.9.

Tämä unohtumaton retki vie Suomen mäntymetsiköiden
kautta Norjan aroille, sieltä Teno-joen vartta kohti Jäämerta.
Matkalla näemme upeat joenrannat syksyn väriloistossa ja
Jäämeren reunalla pääsemme hengittämään tätä luonnon
kauneutta. Matkan aikana tutustumme lyhyesti Inariin, Norjan
saamelaiskeskukseen Karasjokeen, pieneen kalastajakylään
Pykeijaan, teemme kierroksen Kirkkoniemessä sekä
Sevettijärvellä. Lisäksi pääsemme nauttimaan Saariselän
maisemista ja vierailemme Pyhä-Luoston kansallispuiston
opastuskeskuksessa Naavassa. Matkan aikana majoitumme
Rovaniemellä, Karasjoella, Kirkkoniemessä, Saariselällä sekä
Pudasjärven Syötteellä.
Hinta: 769 €, kahden hengen huoneessa
puolihoidolla

Ryhmille matkapaketit
”räätälintyönä”

Esimerkiksi tässä esitteessä olevista matkoista voimme
tehdä ryhmällenne oman matkan. Kysy tarjous!

Tasokkaat tilausbussit

• 9–60 hengelle • ilmastointi • wc • tv/dvd/cd • kahvinkeitin
• pöytäryhmät • ammattitaitoiset kuljettajat
Kaikki hinnat/henkilö.
Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja sekä Bussi-Mannisen
erityisehtoja. Ehdot saatavilla toimistostamme. Bussi-Manninen pidättää
oikeuden esitetietojen muutoksiin, mikäli esitteen painamisen jälkeen
ilmenee matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia.
Matkojen hintaan sisältyy:
kuljetus Mannisen turistibusseilla sekä matkaohjelman mukaiset
palvelut, esim. laivamatka, ruokailut, opastukset sekä majoitus 2
hengen huoneissa (laivamatkoilla alkaen hinta 4 hengen hytissä).
Lisämaksusta yhden hengen huone, lisäruokailut ja -retket.
Myös Tiedustelkaa lapsihinnat toimistoltamme.
lapsille

Tarkemmat matkaohjelmat löytyvät
nettisivuiltamme www.bussi-manninen.fi

Matkoillemme pääsee kyytiin laajalti Pirkanmaan alueelta.
Matkakohteesta ja lähtöpäivästä riippuen mm. seuraavilta
paikkakunnilta: Virrat, Ruovesi, Kuru, Teisko, Ylöjärvi, Vilppula,
Mänttä, Korkeakoski, Orivesi, Tampere, Nokia, 3-tien rampit
Tampereelta etelään. Mahdollista myös muilta paikkakunnilta.
Kysy tarkemmin toimistoltamme.

1926
Puh. (03) 486 4700, 486 4701
Joensuuntie 5, 34600 Ruovesi
myynti@bussi-manninen.fi Kuvi 4707/01/MjMv
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