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ANNEN TAIDEKAHVILA JA
JUUSTOPORTTI
5.4.

Anne Mattilan taidekahvila avaa ovensa jälleen huhtikuussa 2020 uuden näyttelyn
”Kauneimmat puistot” myötä. Lähde tutustumaan näyttelyyn sekä taidekahvilan upeaan miljööseen. Kuulemme paikan esittelyn
sekä uuden näyttelyn tarinan ja nautimme
lounaan jälkiruokineen. Kotimatkalla käymme Jalasjärven Juustoportilla ostoksilla.
Hinta: 69 €

ANNEN TAIDEKAHVILA JA
JOKIPIIN PELLAVA
30.6. • 25.7.

Taidetta ja ostoksia Karvialla ja Jalasjärvellä! Vierailemme Anne
Mattilan taidekahvilassa, jossa nautimme taiteesta ja herkullisesta ruoasta. Lisäksi käymme Jokipiin Pellavan tehtaanmyymälässä ja Juustoportilla ostoksilla.
Hinta: 69 €

ALVAR AALLON SEINÄJOKI
6.5.

Alvar Aallon kädenjälki näkyy vahvasti Seinäjoella muodostaen
kaupunkiin ainulaatuisen rakennustaiteellisen kokonaisuuden.
Syvennymme Aallon arkkitehtuuriin opastetulla kävelykierroksella Aalto-keskuksessa. Tutustumme Lakeuden Ristin kirkkoon,
kaupungintaloon, kaupunginteatteriin sekä Aalto-kirjastoon, jossa on nähtävillä Aalto-lasikokoelma. Vierailemme uudessa Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa, jossa opastettu kierros ja lounas. Päivän päätteeksi tutustumme omatoimisesti
Seinäjoen taidehallin näyttelyyn.
Hinta: 89 €

CITY OF DESIGN
– HELSINKI MUOTOILUKAUPUNKINA
15.5.

Helsinki tunnetaan hyvästä muotoilusta ja muotoilun pitkästä
perinteestä. Kaupunki toimi vuonna 2012 maailman design-pääkaupunkina ja sai vuonna 2014 statuksen myös Unescon City of
Design kaupunkina. Päivän aikana uppoudumme Design District
Helsinki -alueeseen opastetulla kävelykierroksella, nautimme
lounaan ja vierailemme Designmuseossa.
Hinta: 79 €

ALVAR AALLON JYVÄSKYLÄ
29.5.

Jyväskylässä sijaitsee maailmankuulun arkkitehdin, akateemikko
Alvar Aallon suunnittelemia merkittäviä rakennuskokonaisuuksia
eniten koko maailmassa! Lähde matkaamme mielenkiintoiselle opastetulle Alvar Aalto -kierrokselle. Kierroksen Aalto-kohteet
ovat Hallinto- ja kulttuurikeskus, Seminaarinmäki, Säynätsalon
kunnantalo, Muuramen kirkko ja Alvar Aalto-museo. Tutustumme myös UNESCOn maailmanperintökohteeseen, Petäjäveden
vanhaan kirkkoon. Lounaan nautimme Jyväskylässä Toivolan
vanhalla pihalla ja iltapäiväkahvit juomme Aalto-museon Cafe
Alvarissa.
Hinta: 95 €

KORKEASAARI JA LINNANMÄKI
28.6. • 24.7.

Vietä kiva kesäinen päivä Helsingissä! Hurvittele Linnanmäellä, tutustu Korkeasaaren eläimiin tai kiertele kesäisen keskustan katuja, kauppoja ja nähtävyyksiä. Lähde matkaan koko perheen voimin!
Hinnat:
54 € aikuinen Korkeasaareen
48 € lapsi 4-17 v. Korkeasaareen
40 € lapsi alle 4 v. Korkeasaareen
40 € pelkkä kuljetus vain Linnanmäelle
(Linnanmäelle sisäänpääsy on ilmainen, ranneke lisämaksusta)
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ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLAT
” Hiljaiset perivät maan”
14.6.

Hiljaiset perivät maan – ooppera lapuanliikkeestä on vaikuttava kertomus rakkaudesta aikana, jolloin mustat autot herättivät
pelkoa lakeudella, oikeus otettiin omiin käsiin ja lapuanliike repi
erilleen pohjalaisen kyläyhteisön. Matkalla Ilmajoelle on mahdollista lounastaa Jalasjärven Juustoportilla.
Hinta:
145 €, sis. kulj., oopperalippu, väliaikakahvitus, lounas
129 €, sis. kulj., oopperalippu, väliaikakahvitus

SEILIN SAARI
16.6. • 22.7.

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

M
RUNOILIJANTIEN RISTEILY S/S
lapsille
TARJANNE LAIVALLA Murole-Ruovesi

17.6. • 17.7. • 7.8.

Runoilijantien höyrylaivakaunotar Tarjanne risteilee Muroleen
kanavalta kohti Ruovettä. Vietä mukava, rentouttava hetki höyrylaivalla nauttien laivan palveluista ja Suomen kauneimmiksikin
mainituista maisemista. Rannat ovat jylhiä, kallioisia ja laiva lipuu
järvellä usein rantoja nuollen.
Hinta: 49 €, Mänttä-Vilppula-Ruovesi

TUTUSTU OMATOIMISESTI
Kuljetus 40 €/hlö

24.7. VANHAN RAUMAN pitsiviikko ja

käsityöläismarkkinat

Iloinen koko perheen kaupunkifestivaali hurmaavassa Vanhan
Rauman miljöössä.

11.7. POWERPARK ELÄMYSPUISTO
Huvilaitteita, kauppakatu, 5D-elokuvateatteri

27.6. TURUN KESKIAIKAISET
MARKKINAT

Suomen suurin keskiaika- ja muinaistapahtuma järjestetään
Turun Vanhalla Suurtorilla

PUUTALOJEN TARINOITA JA
TAITEILIJAELÄMÄÄ NAANTALISSA
23.6. • 5.8.

Tällä matkalla uppoudumme Naantalin puutalokaupungin merkittävimpiin käyntikohteisiin. Retki avaa Naantalin historiaa ja
sitä, miksi kaupunki on antanut inspiraatiota taiteilijoille kautta
aikain. Vierailemme Axel Haartmanin taiteilijakodissa, teemme
kävelykierroksen vanhassa kaupungissa ja tutustumme Naantalin museoon sekä luostarikirkkoon.
Hinta: 89 €

KOLMEN PUUTARHAN KIERROS
NAANTALISSA
2.7. • 23.7.

Suloinen Naantali kutsuu kesällä tutustumaan puutarhojen kukkaloistoon! Vierailemme Kultarannan upeassa muotopuutarhassa, Louhisaaren kartanolinnassa ja Kalmilaisessa hyötypuutarhassa sekä Naantalin museon yrttipuutarhassa. Lisäksi
tutustumme Naantalin ihastuttavaan vanhaan kaupunkiin kävelykierroksella.
Hinta: 89 €
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RITARITURNAJAISET LAUKON
KARTANOSSA

Myös
lapsille

4.7.

Lähde kesäpäivän viettoon Laukon kartanoon koko perheen voimin! Päivän aikana tutustumme
kartanon historiaan ja näyttelyihin opastetulla kierroksella, nautimme herkullisen lounaan ja
tunnelmoimme ritariajan henkeä
Rohan tallien turnajaisissa!
Hinta: 79 €

LAHDEN SALAISET PUUTARHAT
4.7.

Tällä matkalla avaamme portin Lahden salaisiin puutarhoihin.
Päivän aikana tutustumme cottage garden-tyyliseen puutarhaan, luomutilaan sekä vanhan kartanon entisöityyn muotopuutarhaan. Lisäksi teemme kaupunkikiertoajelun Lahdessa tutustuen tärkeimpiin nähtävyyksiin ja kauneimpiin puistoihin oppaan
johdolla. Kartanolounaan nautimme Koiskalan kartanossa.
Hinta: 89 €

RISTEILY REPOVEDEN
KANSALLISPUISTOSSA

Myös
lapsille

9.7.

Koe Repoveden kansallispuiston jylhät maisemat vesiteitse Tuuletar II-laivan
kannelta Kultareitin varrella. Risteilyn aikana pääset nauttimaan puhtaasta Suomen luonnosta sekä musiikillisesta ohjelmasta. Lisäksi kuulet 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 €

KARTANO- JA KIRKKOKIERROS
ITÄ-HÄMEESSÄ
18.7.

Lähde syventymään komeiden kirkkojen ja kartanoiden maailmaan Sysmässä ja Hartolassa. Ajamme myös Suomen kauneimman matkailureitin Sysmään Pukkilanharjun yli. Vierailemme Virtaan Vanha-Kartanossa, Pyhän Olavin kirkossa, Koskipään
kartanossa sekä Hartolan graniittikirkossa. Lounaan nautimme
Koskipään kartanossa ja kotimatkalle lähdemme iltapäiväkahvien saattelemana.
Hinta: 99 €

RUUKKIALUEIDEN ALVAR AALTO
4.8.

Alvar ja Aino Aallon rakennukset kutsuvat kylään Satakunnan
viehättäviin maisemiin. Matkalla näemme upeita taloja ja moderneja koteja, koemme teollista historiaa ja nautimme ruukkikylien tunnelmasta ja palveluista. Tutustumme Kauttuan ja Noormarkun ruukkialueisiin sekä Villa Maireaan oppaan johdolla.
Lounasta nautimme Euran pirtillä.
Hinta: 119 €

HAMINA TATTOO

6.8. Ruovesi-Vilppula-Mänttä-Orivesi-Tampere-Kangasala
7.8. Ruovesi-Orivesi-Tampere-Kangasala
8.8. Virrat-Ruovesi-Kuru-Ylöjärvi-Tampere-Kangasala

Tänä vuonna juhlitaan 30-vuotiasta Hamina Tattoo kaupunkifestivaalia! Maailman parhaat soittokunnat saapuvat Suomeen ja
Haminaan valtioidensa virallisina edustajina. Soittokunnat esiintyvät marssishow:ssa Hamina Bastionin areenalla. Lisäksi linnoituskaupungin historialliset pihat avaavat porttinsa ja voit nauttia
mm. ilmaiskonserteista. Tattoo-katu kaupungin sydämessä on
täynnä musiikkia, tanssia, kahviloita, ravintoloita ja myyntikojuja.
Hinnat: 90 €, Ylöjärvi-Tampere-Kangasala
99 €, Virrat-Ruovesi-Kuru-Vilppula-Mänttä-Orivesi
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LAUKON KARTANON
PUISTOKONSERTIT

27.6. • 25.7. • 31.7. • 12.8. • 15.8.

Lähde viettämään kesäpäivää tunnelmalliseen Laukon kartanoon ja nauttimaan musiikkielämyksistä Pyhäjärven rannalla! Puistokonsertit järjestetään historiallisen museoalueen sydämessä. Konserttilippu oikeuttaa myös sisäänpääsyyn kaikkiin
Laukon kartanon näyttelyihin.
Hinta:
27.6. Club for Five 55 € Ruovesi-Vilppula-Mänttä-Orivesi
45 € Tampere
25.7. Steve n Seagulls 55 € Ruovesi-Vilppula-Mänttä-Orivesi
45 € Tampere
31.7. Waltteri Torikka Trio 79 €
12.8. Jaakko Ryhänen 79 €
15.8. Semmarit 55 € Ruovesi-Vilppula-Mänttä-Orivesi
45 € Tampere

LUONTORETKET

Bussiin Tampereelta ja Orivedeltä

LUONTORETKEILY SIIKANEVAN
soidensuojelualueelle 16.5.

Siikaneva on Etelä-Suomen mittakaavassa suuri suo. Sen pinta-ala on kaikkiaan 1560 ha. Retkemme alkaa Siikanevan pohjoispäästä, Kilpilammilta. Kuljemme suoalueet pitkospuita pitkin.
Metsäsaarekkeiden poluilla olemme 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 €

SILAKAN LITKAUSTA
RAIPPALUODOSSA 23.5.

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.
Hinta: 89 €

HAUKANHIEDALTA
HELVETINKOLULLE 5.6.

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” 5.8.

Matkaamme bussilla Helvetinjärven kansallispuiston Kankimäkeen ja lähdemme luonto- ja
eräoppaan johdolla kohti Iso Helvetinjärven
maisemia. Matkalla opas kertoo kansallispuistosta, linnuista, eräilystä ja luonnossa liikkumisesta. Eväitä nautimme luonnonhelmassa. Palattuamme Kankimäkeen syömme Helvetinportin kahvila-ravintolassa villisikakeittolounaan.
Hinta: 69 €

VAASA JA MERENKURKUN SAARISTO
1.–3.7.

Vaasassa yhdistyvät upeat luontoelämykset ja urbaani kaupunkielämä joustavalla tavalla. Tutustumme oppaan johdolla UNESCOn maailmanperintökohteeseen, Merenkurkun saaristoon
sekä Vaasan kesäiseen keskustaan. Lisäksi poikkeamme menomatkalla Närpiössä ja vierailemme Strömsössä. Paluumatkalla ihastelemme taidetta Anne Mattilan taidekahvilassa. Tule
mukaan elämysten matkallemme Vaasaan seudulle! Majoitus
Sokos Hotel Vaakuna Vaasa.
Hinta: 295 € kahden hengen huoneessa
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KESÄMATKA ETELÄ-KARJALAAN:
Tehdasmuseo Verla - Lappeenranta - Lemi

23.–24.5.

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 särästään, perinneruoasta tuhannen
vuoden takaa. Tällä matkalla pääset maistelemaan särää niin
paljon kun vaan jaksat. Matkalla Lappeenrantaan pysähdymme
tutustumaan UNESCOn maailmanperintökohteeseen, tehdasmuseo Verlaan opastetulla kierroksella. Majoitus Scandic Patria.
Hinta: 199 €, kahden hengen huoneessa

SUOMEN ETELÄKÄRKI Fiskars - Hanko - Lohja
10.–11.6.

Alkukesän elämysmatka kulkee
Fiskarsin kautta Hankoon ja Lohjalle. Matkalla nautimme ruukin, kylpyläkulttuurin ja kaivoksen
historiasta. Fiskarsin opastetun
kierroksen aikana tutustumme
ruukin monivaiheiseen ja mielenkiintoiseen historiaan. Hangon kävelykierroksella voit tuntea
tuulahduksen tsaarinajan kylpyläkaupungin tunnelmasta. Lohjalla siirrymme maan alle ihmettelemään Tytyrin elämyskaivosta. Majoitus Hotel Regatta Hangossa.
Hinta: alk. 259 € kahden hengen huoneessa

KUOPIO JA VALAMON
LUOSTARI
29.–30.6.

Itäisen Suomen helmi, Kuopio ja levollinen Valamon luostari Heinävedellä kutsuvat vieraakseen kesäkuussa! Mystinen Valamon luostari
rauhoittaa tunnelmallaan. Luostarissa teemme opastetun kierroksen, tutustumme näyttelyihin ja lounastamme noutopöydästä. Kuvankauniin Kallaveden rannalla sijaitseva
Kuopio tarjoaa ostosmahdollisuuksia ja nähtävyyksiä. Kuopioon
tutustumme opastetulla kiertoajelulla ja teemme lyhyen risteilyn
Kallavedellä. Majoitus Sokos Hotel Puijonsarvi.
Hinta: 199 €, kahden hengen huoneessa

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT
13.–14.7. Carmen
15.–16.7. Kuningas Roger

Carmen on kiihkeä ja kesytön. Se on vapaan naisen lakeja tottelematonta rakkautta, polttavaa intohimoa, mustasukkaisuutta ja
kohtalonuskoa. Kuningas Roger on sen sijaan 1100-luvun monikulttuuriseen Sisiliaan sijoittuva mysteerinäytelmä, tarina kuninkaasta, tämän vaimosta ja nuoresta paimenesta, joka avaa
konservatiivisen hovin silmien eteen viettelyksen ja sensuaalisuuden. Majoitus keskustassa, lyhyen kävelymatkan päässä Olavinlinnalta, Sokos Hotel Seurahuoneella.
Hinta: 259 €, kahden hengen huoneessa, oopperalippu lisämaksusta

SAARISTON RENGASTIE

Kustavi - Iniö - Houtskari - Korppoo - Nauvo - Parainen

15.–16.7. • 29.–30.8.

Saariston Rengastie on helppo ja ainutlaatuinen tapa tutustua
Turun saaristoon. Saarelta toiselle meitä johdattavat useat sillat,
lossit ja lautat. Retki alkaa Paraisilta, jossa näemme mm. kalkkikivilouhoksen, kirkon ja vanhan Malmin kaupunginosan. Matka
jatkuu lautalla Nauvoon, jossa yövymme. Aamulla matkaamme
yhteysaluksilla Korppooseen, Houtskäriin, Iniöön ja Kustaviin.
Reitin varrella koemme upeat maisemat, historialliset kirkot ja
nähtävyydet, idylliset kylät sekä saariston herkut ja käsityöt.
Hinta: 279 € kahden hengen huoneessa, Hotelli
Strandbo
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ELOJUBILEE OLAVINLINNASSA,
Savonlinna

14.–16.8.

Historiallisessa Olavinlinnassa järjestetään kevyeen musiikkiin
keskittyvä EloJubilee-festivaali tänä vuonna kuudetta kertaa.
Festivaalin avaa Raskasta iskelmää-konsertti perjantaina. Lauantaina kuullaan Abba-musikaalin parhaat hitit Mamma Mia -konsertissa. Musiikkielämysten lomassa on aikaa myös kesäiseen
Savonlinnaan tutustumiselle.
Majoitus Sokos Hotels Kesähotelli Tott Savonlinna.
Hinta: 189 €, kahden hengen huoneessa, konserttiliput lisämaksusta

SADONKORJUUMATKA
AHVENANMAALLE
18.–20.9.

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 Maarianhaminassa majoitumme keskustahotelliin.
Hinta: 295 € aikuinen 2 hengen huoneessa,
lapset alle 12 v 169 € lisävuode

KESÄTEATTERIMATKAT
Ränssin Kievari:
9.7. Kaunis Anna -laulunäytelmä 96 €
23.7. • 30.7. Elämä on laiffii!!
– musiikkinäytelmä Matti Nykäsestä 96 €
sis. kuljetus, ruokailu, väliaikakahvit, lippu

Pyynikin kesäteatteri
23.6. • 11.7. • 31.7. Ihanat naiset rannalla
- kotimainen komedia 69 €
sis. kuljetus ja lippu

Valkeakosken kesäteatteri

17.6. • 8.7. • 30.7. AIRA -musikaali 69 €
sis. kuljetus ja lippu

Rauman kesäteatteri

18.7. Mitä kuuluu Marja-Leena? 85 €
sis. kuljetus, lippu ja väliaikakahvit

Tampereen Komediateatteri

Myös
lapsille

22.5. • 1.7. Aladdin ja taikalamppu
55 €/aikuinen, 49 € lapsi alle 16 v.

10.7. • 1.8. Korpelan kujanjuoksu 69 €
sis. kuljetus ja lippu

Kihniön kesäteatteri - Keihäsmatkat
30.7. 59 € reitti: Orivesi-Kangasala-Tampere-Ylöjärvi…
6.8. 49 € reitti: Vilppula-Mänttä-Ruovesi-Kuru…

TALLINNAN HOTELLIMATKAT

Myös
lapsille

21.–22.5. • 9.–10.7. • 4.–5.8. • 19.–20.9.
• 31.10.–1.11.

Tämän päivän Tallinna on kaupunki, jossa yhdistyvät nautittavalla tavalla niin mielenkiintoinen historia kuin moderni kaupunkielämä. Tallinna on jatkuvasti muuttuva kaupunki mielenkiintoisine ja erilaisine puolineen. Tunnelmoi Tallinnan historiallisessa
vanhassa kaupungissa, tee ostoksia, nauti kauneuden- ja terveydenhoitopalveluista sekä ruokaravintoloista, kahviloista, kulttuurista, musiikki- ja teatteriesityksistä ja vilkkaasta yöelämästä.
Iki-ihana Tallinna on loistava lähimatkakohde kaikkina vuodenaikoina! Majoitus Sokos Hotel Viru.
Hinnat alk. 169€ kahden hengen huoneessa
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HOTELLIMATKA PÄRNUUN ja
ostoksille Latviaan

13.–14.4. • 7.–8.6. • 9.–10.8. • 27.–28.9.
• 14.–15.11.

Eteläisen Viron romanttinen rantakaupunki, Pärnu houkuttelee
pitkällä hiekkarannallaan, kylpylöillään sekä hyvällä ravintolaja ostostarjonnallaan. Tällä minilomalla ehdit nauttia kaupungin
parhaista puolista sekä tehdä edullisia ostoksia niin Pärnussa
kuin Latvian rajakaupassakin.
Hinta: Huhti- ja marraskuu 129 €, kahden hengen
huoneessa, Pärnu Hotel
Kesä-, elo- ja syyskuu 139 €, kahden hengen
huoneessa, Estonia Medical Spa & Hotel

KEVÄTMATKA PUOLAAN JA SAKSAAN
”TATRALTA ELBELLE - KRAKOVASTA BERLIINIIN”

8.–20.5.

Keväisellä matkalla Keski-Eurooppaan tutustumme Puolan ja
Saksan upeisiin kaupunkeihin, näemme historiallisia kohteita
sekä monipuolisia maisemia. Koemme mm. Puolan pääkaupungin Varsovan, Krakovan upeasti säilyneen keskiaikaisen keskustan, Wielikan suolakaivokset, talviurheilusta kuuluisan Zakopanen, kirkkoja ja vaihtelevia maisemia, Saksan historialliset
kaupungit; Dresdenin ja Leipzigin sekä pääkaupungin Berliinin.
Menomatkalla ajamme Baltian maiden läpi Puolaan. Paluumatka
taittuu mukavasti laivalla Saksasta Suomeen.
Hinta: 1399 € kahden hengen huoneessa ja laivalla
kahden hengen B2-sisähytissä puolihoidolla

KEVÄTMATKA TARTTOON JA
OTEPÄÄHÄN
18.–20.5.

Tartto tarjoaa matkaajille kulttuuria, ostosmahdollisuuksia ja
rentoa elämänmenoa. Kaupunkiin tutustumme kiertoajelulla oppaan johdolla, jonka jälkeen lähdemme retkelle Otepäähän.
Otepäässä näemme mm. kirkon, keskusta-alueen sekä hiihtomuseon. Otepäässä nautimme myös päiväkahvit. Retken lisäksi
jää aikaa myös omatoimiselle tutustumiselle viehättävään Tarttoon. Majoitus keskustan sydämessä Hotel Londonissa.
Hinta: 245 € kahden hengen huoneessa

HOTELLIMATKA RIIKAAN

21.–24.5. • 2.–5.7. • 27.–30.8.

Myös
lapsille

Riika on viehättävä kaupunki Daugava-joen rannalla. Lomapäivinä
tekemistä löytyy niin kulttuurista, taiteesta kuin ostoksistakin kiinnostuneelle. Vehreät puistot tarjoavat levähdysalueen nähtävyyksiä tai kauppoja kierrellessä. Herkutteluun vaihtoehtoja tuovat
kaupungin lukuisat tasokkaat ravintolat ja kahvilat. Kiertoajelulla/kävelyllä nähtävyydet ja vanha kaupunki tulevat tutuiksi. Lisäksi
teemme retken läheiseen Jurmalan rantakaupunkiin.
Hinta: 299 €, kahden hengen huoneessa,
Hestia Hotel Jugend
289 €, kahden hengen huoneessa,
Radisson Blu Daugava

KOLMÅRDEN – Suuri eläinpuisto 3 pv
10.–12.6.

Kolmårdenin eläinpuisto on suuri seikkailu! Pääset 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 hurmaavat norsut. Kolmårdenin jännittävällä eläinsafariajelulla kuljetaan gondolivaunulla eläinten yläpuolella.
Hinta: alk. 149 €/B4, lapset 3-11 v. 129 €,
Myös
lapset 0-2. v. 60 €
sille
lap

HOTELLIMATKA TARTTOON
9.–11.7.

Myös
lapsille

Vietä rentouttava miniloma viehättävässä Tartossa! Vanhakaupunki, museot, ostosmahdollisuudet sekä runsas ravintolatarjonta luovat loistavat puitteet leppoisaan ajanviettoon. Kaupunkiin tutustumme opastetulla kiertoajelulla, jonka jälkeen voit halutessasi
lähteä bussikuljetuksella Viron kansallismuseoon. Majoitus keskustassa vanhan kaupungin kupeessa Hotel Dorpatissa.
Hinta: 229 € kahden hengen huoneessa
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HOTELLIMATKA VIIPURIIN
risteillen Saimaan kanavan kautta
2.–4.6. • 29.–31.7.

Vesistön läheisyys, puistoalueet sekä vanha kaupunki tekevät
Viipurista ainutlaatuisen matkailukohteen, jossa teet edullisia
ostoksia, nautiskelet herkullisesta ruoasta ja koet suomalaista
historiaa. Ensimmäisen yön vietämme Lappeenrannassa, josta risteilemme seuraavana aamuna Viipuriin Saimaan kanavan
kautta läpi kauniiden maisemien. Viipuriin tutustumme opastetulla kiertoajelulla ja kaupunkia on aikaa katsella myös omatoimisesti. Kotimatkan taitamme mukavasti bussilla. Majoitus Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta ja Hotel Druzhba, Viipuri.
Hinta: 365 € kahden hengen huoneessa

KUNINKAALLINEN ÖÖLANTI ja
RUUSUJEN SAARI GOTLANTI
7.–12.6.

Gotlanti ja Öölanti, kaksi Ruotsin itärannikon suurta saarta, ovat
kauniita ja omaleimaisia lomakohteita. Gotlanti on luonnonnähtävyyksiltään oikea aarrearkku. UNESCOn maailmanperintökohde Visby 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: 699 €, kahden
hengen huoneessa, B2 hytti

POHJOLAN PÄÄKAUPUNGIT:
Oslo ja Kööpenhamina

23.–28.6.

Lähde tutustumaan Norjan ja Tanskan pääkaupunkeihin mukavasti kiertomatkalla. Matkaamme laivalla Tukholmaan, josta jatkamme Osloon. Yövymme Oslossa ja seuraavana aamuna tutustumme Norjan pääkaupunkiin kiertoajelulla ennen laivamatkaa
Kööpenhaminaan. Illan ja yön vietämme laivassa kiireettömästi
ihaillen Oslonvuonon maisemia. Kööpenhaminaan tutustumme
niin ikään opastetulla kiertoajelulla. Loppupäivä on omatoimista aikaa nauttia kesäisestä kaupungista. Paluumatkalla näemme
vielä Tukholman kaupungin katukuvaa ennen laivamatkaa takaisin Suomeen.
Hinta: 859 €, kahden hengen B2-hytissä ja kahden
hengen huoneessa

LIETTUAN
KIERTOMATKA

Kaunas - Druskininkai Trakai - Vilna

25.–30.6.

Liettua on Baltian maista eteläisin ja suurin. 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, jossa on useita historiallisesti ja arkkitehtonisesti merkittäviä muistomerkkejä. Matkalla yövymme Latvian Riikassa sekä Liettuan Vilnassa ja Kaunasissa.
Hinta: 699 €, kahden hengen huoneessa
puolihoidolla

KUURINMAA – PALANGA
6.–11.7.

Tällä uutuusmatkallamme pääset nauttimaan Latvian ja Liettuan upeista rannikkokaupungeista Ventspils, Palanga ja Klaipeda.
Kuurin kynnäksen hiekkadyynit lumoavat kauneudella. Liettuan
rannikko onkin kuuluisa upeista hiekkarannoistaan, joita vastaavia
ei muualta Itämeren rannikolta löydy. Matkan aikana tutuksi tulevat myös Riian ja Liepajan kaupungit sekä Rundalen palatsi Latviassa. Yövymme Riiassa, Liepajassa, Palangassa ja Klaipedassa.
Hinta: 699 € kahden hengen huoneessa
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ITÄVALTA JA ALPIT
”Wien - Salzburg - Abtenau”
13.–24.7.

Mykistävät alppimaisemat, linnat ja palatsit, suloiset kylät ja kauniit kaupungit odottavat heinäkuussa matkalla Itävaltaan! Pääsemme nauttimaan Itävallan lisäksi myös Pohjois-Saksan maisemista ja Tsekin pääkaupungista, Prahasta. Matkailumaana
Itävalta on yksi Euroopan upeimmista. Wienin ja Salzburgin
opastetuilla kaupunkikierroksilla saamme kattavasti tietoa kaupungeista ja näemme tärkeimmät nähtävyydet. Alpeilla majoitumme Abtenaun alppikylässä, josta teemme retken Salzkammergut järvialueelle ja Hallstattin historialliseen pikkukylään.
Aikaa jää myös omatoimiselle retkeilylle läheisille vuorille. Paluumatkalla vierailemme vielä Saksan puolella tunnetussa 1834
metrin korkeudelle rakennetussa Kotkanpesässä.
Hinta: 1529 €, kahden hengen huoneessa ja laivalla
kahden hengen B2-sisähytissä puolihoidolla

PÄRNU

Myös
lapsille

Pärnu on Viron todellinen kesäpääkaupunki ja täydellinen rantakohde lähellä! Pärnuun
tullaan rentoutumaan ja rauhoittumaan, mutta myös viihtymään ja nauttimaan elämästä.
Kaupungin pieni koko ja keskustan romanttiset kadut puutaloineen luovat loistavan lomamiljöön. Rento ja romanttinen Pärnu tarjoaa myös hyvät ravintola- ja ostosmahdollisuudet. Museoita,
hyvää ruokaa, aikaa rannalla – tekemistä riittää koko perheelle.

13.–17.5. VIRKISTYLOMA PÄRNUUN

alk. 349 €, hotellimatka H2, Tervise Paradiis

19.–25.7. RANTALOMA PÄRNUSSA

alk. 479 €, hotellimatka H2, Estonia Medical
Spa & Hotel

KYLPYLÄMATKAT PÄRNUUN 7 pv

Estonia Medical Spa & Hotel

19.–25.7. • 18.–24.10. • 21.–27.12.

Kylpylässä hemmottelet itseäsi tasokkailla hoidoilla, saunoilla ja
allasosastolla ja majoitut mukaviin huoneisiin. Täyshoitoruokailut
viimeistelevät helpon loman.
Hinnat: 2 hengen huoneessa täyshoidolla
heinäkuu 525 €, lokakuu 469 €, joulukuu 549 €,

PÄIVÄ TUKHOLMASSA -risteily
3.–5.8.

Myös
lapsille

Pohjoismaiden suurin kaupunki, Tukholma on loistava kaupunkikohde lyhyen matkan päässä. Hienostunut Tukholma houkuttelee hyvillä ostosmahdollisuuksillaan, mielenkiintoisilla museoilla
sekä monipuolisella ravintolatarjonnalla. Tunnelmallinen vanha
kaupunki kutsuu vieraakseen kesäisille kaduille ja aukioille. Tällä
matkalla yövymme mukavasti Viking Mariella -laivalla monipuolisten palveluiden ja viihteen äärellä.
Hinta: alk. 149 €/B4-hytissä

VIRON KIERTOMATKA
18.–22.8.

Välimatkat Virossa ovat lyhyitä, mutta pieni maa on sisältä kokoistaan suurempi. Matkan aikana näemme monipuolisesti eri alueiden perinteitä ja kulttuuria sekä maan kaunista luontoa. Matkaamme Silja Europalla Tallinnaan. Ensimmäinen yö
vietetään laivalla. Tallinnasta jatkamme kohti Rakveren ja Narvan kaupunkeja, joissa tutustumme linnoituksiin ja teemme kaupunkikiertoajelun. Matkalla Tarttoon vierailemme mm. Sillamäen kaupungissa, Peipsijärven rannikolla Rajan jonokylässä sekä
Alatskivin kartanossa. Tartto tulee tutuksi kiertoajelulla. Lisäksi
koemme Setumaan ainutlaatuista kulttuuria, Sangasten linnan, Viljandin kaupungin sekä vanhan ritarilinnan rauniot. Opas on mukana koko matkan ajan
Tallinnasta Tallinnaan. Yöpymiset Silja
Europa-laivalla, Narvassa, Tarttossa ja
Pühajärve Spa & Holiday Resortissa.
Hinta: 439 €, kahden hengen
huoneessa

11

SAARENMAA RALLI
8.–11.10.

Myös
lapsille

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. Tällä matkalla pääsemme seuraamaan Saarenmaan rallia, joka
on kansainvälinen rallitapahtuma.
Kaupungilla ajettavan kaupunkierikoiskokeen lisäksi käymme bussilla
katsomassa erikoiskokeen myös Kuresaaren ulkopuolella. Majoitus Kylpylä-hotelli Rüütlissa.
Hinta: 379 € kahden hengen
huoneessa

LEVI – Ruskamarkkinat ja -maraton
3.–6.9.

Levillä tapahtuu ympärivuoden! Matkustamme Levin ruskaan aikaan, johon sijoittuu perinteinen Ruskamaraton sekä Ruskamarkkinat. Ruskamaraton kokoaa tunturiin paljon juoksijoita,
kannattajia sekä iloisia Maraton-tunnelmasta nautiskelijoita. Ruskamarkkinoilla on tarjolla aitoa markkinatunnelmaa, ohjelmaa,
syötävää ja ostoksia. Majoitus Hotelli Hullu Porossa.
Hinta: 265 €, kahden hengen huoneessa

SAARISELKÄ – tuntureita silmänkantamattomiin
6.–12.9.

Pohjois-Lapin upeat tunturimaisemat ovat Saariselällä vain muutaman askeleen päässä hotellin ovelta. Polut tunturiin kutsuvat
ruskamatkalaisia ihastelemaan kirkasvetisiä puroja, pohjoisen
luonnon kasvillisuutta ja maisemia. Ulkoilun ohessa ehdit lomaviikon aikana myös nautiskella kylpylässä, herkutella ravintoloissa ja viihtyä Saariselän palveluiden äärellä.
Hinta: 499 €, kahden hengen huoneessa puolihoidolla, Lapland Hotel Riekonlinna
565 €, kahden hengen huoneessa puolihoidolla, Holiday Club Saariselkä

RUSKAMATKA:

Suomussalmi - Raate - Salla - Savukoski

15.–20.9.

Tällä matkalla pääset kokemaan Itä-Lapin maisemat ruskan väreissä sekä vierailemaan historiallisissa kohteissa mielenkiintoisine tarinoineen. Tutustumme Raatteen Portin Talvisotamuseoon
sekä Talvisodan monumenttiin Suomussalmella. Pysähdymme
katsomaan myös Hiljaista kansaa. Vierailemme Suurpetokeskuksessa Kuusamossa, patikoimme Oulangan kansallispuistossa, teemme kiertoajelun Sallassa ja Savukoskella ja vierailemme
myös Sallan poropuistossa sekä Savukosken Salpalinjalla. Posiolla tutustumme Kulttuurikeskus Pentik-mäkeen. Matkan aikana
majoitumme Suomussalmella, Rukalla, Sallassa ja Iso-Syötteellä.
Hinta: 699 €, kahden hengen huoneessa
puolihoidolla

SUOMEN, RUOTSIN ja NORJAN LAPPI
- Kiiruna - Narvik - Tromssa

16.–21.9.

Jylhät maisemat ja lumoavat vuonot kutsuvat ruskamatkalle
Suomen, Ruotsin ja Norjan Lappiin. Upeiden luontoelämysten,
Kiirunan ja Narvikin kaupunkien, vuorien ja serpentiiniteiden lisäksi matkalla tutustumme myös Tromssan kaupunkiin, jossa
teemme kiertoajelun. Matkan aikana majoitumme Haaparannassa, Abiskossa, Tromssassa, Kilpisjärvellä ja Kemissä.
Hinta: 699 €, kahden hengen huoneessa
puolihoidolla

RUSKAMATKA KUUSAMOON – Riisitunturi
22.–27.9.

Kuusamon alueen koko kasvisto hehkuu keltaisen, oranssin
ja punaisen eri sävyissä syysruskan valloittaessa luonnon. Tällä matkalla tutustumme upeisiin luontokohteisiin: Riisitunturiin,
Korouoman rotkolaaksoon, Pähkänäkallioon sekä Kiutakönkään
koskeen. Lisäksi patikoimme Pienen Karhunkierroksen.
Majoitus Adventure Apes Lodge, Kuusamo puolihoidolla.
Hinta: 579 €, 4-6 hengen huoneessa

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
Joensuuntie 5, 34600 Ruovesi
myynti@bussi-manninen.fi Kuvi 4707/01/MjMv

SMAL 28396

