
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KESÄ - SYKSY 2019 
TULE MUKAAN – MENNÄÄN BUSSILLA JA LAIVALLA 
 
 
 
OOPPERAMATKA SAVONLINNAAN 2 pv    17.-18.7. ke-to 
Menomatkalla nautimme Mikkelissä Tertin kartanon pitopöydän antimista historiaa 
huokuvassa miljöössä. Savonlinnassa majoitumme kesähotelli Vuorilinnaan. Hinta 380,- 
Illalla seuraamme  Savonlinnan oopperajuhlien Rosvot oopperaa Milanon La Scalan 
esittämänä (A-katsomo). Aamiainen Vanhalla Casinolla ja mahdollisuus piipahtaa  
torilla ennen lähtöä Mäntyharjulle. Tutustumme Mäntyharjulla Taidekeskus Salmelan 
kesänäyttelyyn oppaan kanssa. Lopuksi on mahdollisuus nauttia flyygelibuffetlounas 
(lisämaksusta) Kesäheinässä. Hintaan sisältyy matkat, majoitus, oopperalippu 
A-katsomossa, ruokailu Tertissä, opastukset ja pääsymaksu. 
 
 
TYKKIMÄEN HUVIPUISTO 1 pv    19.7. pe 
Tykkimäki on Suomen kolmanneksi suurin huvipuisto. Kouvolassa tekemistä riittää 
kaiken kokoisille ja ikäisille. Lähes 40 laitetta ja peliä pitävät vauhtia yllä.   Hinta 35,- 
Huvipuistoalueelle ei ole pääsymaksua, rannekkeen tai laitekohtaisen maksun voi 
valita oman valinnan mukaan. Hinta sisältää kuljetuksen. 
 
 
OSTOSMATKA ZSAR OUTLET VAALIMAA 1 pv   19.7. pe 
Zsar Outlet Village Vaalimaalla on ensimmäinen aito outlet-kauppakeskus Suomessa 
ja täysin uudentyyppinen ostoskohde. Zsarin muodin, kodin ja kauneuden liikkeet Hinta 49,- 
edustavat kansainvälisiä huippumerkkejä. Tehtaanmyymäläkauppakeskus avattiin 
29.11.2018. Hinta sisältää kuljetuksen. 
 
 
UKKOPEKKA JA NAANTALI 1 pv    23.7. ti 
Risteilemme höyrylaiva s/s Ukkopekalla Turusta Naantaliin ja ihailemme saaristo- 
luontoa. Ruokailemme Merisalissa Naantalin vanhan kaupungin rannassa.   Hinta 90,- 
Presidenttien Kultarannan puutarhassa teemme mielenkiintoisen opastetun kierroksen 
kaikkia presidenttejä palvelleen Mamselli Kupiaisen kanssa.  Kuulemme mitä 
presidenttimme ovat Kultarannassa tehneet. Opastetulla kaupunkikierroksella 
tutustumme vanhaan kaupunkiin ja kirkkoon. 
Opastukset, matkat, risteily ja ruokailu sisältyy hintaan. 
 
 
SAARISTON RENGASTIE 1 pv    25.7. to 
Suositulla Saariston Rengastiellä kulkija siirtyy saarelta saarelle yli 10 sillan ja 8 lossin 
sekä yhteysaluksen avulla. Matkaa saariston upeissa maisemissa kertyy pari sataa Hinta 89,- 
kilometriä. Matkaamme Kustavin Laupusesta yhteysalus Auralla Iniön saarelle ja 
edelleen yhteysalus Antonialla Houtskarin saarelle. Houtskarin Kittuisilta lautalla 
Galtbyhyn Korppooseen ja lautalla Nauvoon. Tutustumme pikaisesti Nauvon  
kirkonkylään ja jatkamme bussilla ja lautalla Paraisten kaupunkiin. Jatkamme  
Kaarinaan ja Turkuun josta kotimatka alkaa. Saaristo-opas mukana. Ruokailu Iniössä. 
Opastukset, matkat ja ruokailu sisältyy hintaan. 
 
 



INKOON JA LOHJAN KARTANOMAISEMIA 1 pv   30.7. ti 
Tutustumme Lohjanjärven rannalla sijaitsevaan Ojamon kartanoon. Ojamon kartanon 
alueella sijaitsee päärakennus, renkitupa, kaivoksen jätekivistä rakennettu  Hinta 86,- 
navettarakennus, kaivosmiesten tupa sekä kaivosaukkoja.  Lounastamme Loma- ja 
Kurssikeskus Vivamon noutopöydästä ja saamme esittelyn sen toiminnasta jossa on 
mm. Hiljaisuuden puutarha ja Pyhän Birgitan kivikappeli.Tutustumme Kaarteen 
yksityiseen sotamuseoon. Opastetun kierroksen aikana  näemme aidontuntuiset 
korsut, juoksuhaudat, pommisuojan, tunnelmallisen sotilaskanttiinin ja kenttäsairaalan. 
Inkoossa käymme Fagervikin kartanon alueella kävelykierroksella oppaan kanssa ja 
tutustumme museoon jossa näyttely vanhoista kuvista ja esineistä ruukin ja kartanon 
300-vuotisesta historiasta. Nummella tutustumme Kasvihuoneilmiöön joka on 
elämystavaratalo täynnä ”Hallittua kaaosta ja hillittyä hulluutta”. 
Opastukset, matkat ja ruokailu sisältyy hintaan. 
  
STRÖMSÖ JA POHJANMAAN RANNIKKOKAUPUNGIT 2 pv  1.-2.8. to-pe 
Tutustumme Pohjanmaan rannikon pikkukaupunkeihin Kristiinankaupunkiin ja 
Kaskisiin. Närpiön kasvihuoneravintolassa lounastamme ja teemme ostoksia.  Hinta 260,- 
Vaasan Strömsö, jossa tutustuminen TV:stä tuttuun kohteeseen sekä sisätiloissa että 
kauniissa puutarhassa. Majoitumme Sokos Hotel Vaakunaan, torin laidalla. 
Opastetulla kiertoajelulla Vaasassa nähdään vanha Vaasa, Mustasaaren kirkko, 
Palosaari, Sundin salmi, yliopiston kampus, satamat ja kasarmialue. Jurvassa 
tutustutaan Puuseppämuseoon, Nikkarikeskus Sellassa tutustumme 
huonekaluteollisuuteen sekä lounastamme ja teemme ostoksia Jurvan Design Shop 
myymälässä. Kotimatkalla poikkeamme Juustoportilla. 
Opastukset, matkat, pääsymaksut, ruokailut ja majoitus sisältyy hintaan.   
 
VALAMON JA LINTULAN LUOSTARIT 1 pv    17.8. la 
Tutustumme ortodoksiseen luostariperinteeseen opastetuilla vierailuilla Valamon ja 
Lintulan luostareissa Heinävedellä. Uuden Valamon munkkiluostaria sanotaan Hinta 85,- 
ortodoksisen uskonelämän ja kulttuurin keskukseksi. Tutustumme oppaan johdolla  
Valamon uuteen ja vanhaan kirkkoon. Ikonit ovat pääosin peräisin vanhasta Valamosta. 
Ruokailemme ensin ravintola Trapesan noutopöydästä. Opastuksen jälkeen jää aikaa  
ostaa tuliaisia matkamuisto- ja viinimyymälästä. 
Lintula on maamme ainoa toimiva nunnaluostari. Tutustumme ensin luostarikirkkoon 
oppaan johdolla ja sen jälkeen nautimme pullakahvit luostarin kahviossa. Aikaa jää 
myös  käydä hautausmaalla ja matkamuistomyymälässä. 
Opastukset, matkat, ruokailu ja kahvit sisältyy hintaan.   
 
HARTOLAN MARKKINAT 1 pv    7.9. la 
Käymme ostoksilla maankuuluilla Hartolan markkinoilla. Markkinat ovat Suomen   
suurimmat ja ostettavaa on laidasta laitaan. Markkinapaikalle saavumme jo  Hinta 28,- 
aamupäivällä ja ostosaikaa on noin neljä tuntia. Pidämme kahvitaukoja sekä 
mennessä että tullessa. Tule mukaan tinkimään! Hinta sisältää kuljetuksen. 
 
RUSKAMATKA LAPPIIN JA NORJAAN 7 pv   7.-13.9. la-pe 
Rukalla ja Saariselällä vietettyämme yöt matkaamme kohti Norjaa ja Varanginvuonoa. 
Ajelemme Ivalon, Inarin kautta Näätämöön jossa ylitämme rajan. Sieltä jatkamme  Hinta 895,- 
Vadsöhön eli Vesisaareen jossa yövymme ja teemme retken Vardöhön eli Vuoreijaan 
tunnelia pitkin. Matkalla poikkeamme Ekkeroyn lintusaarella ja Tanassa. Ajelemme 
Utsjoen kautta Saariselälle mistä teemme retken Lemmenjoelle. Tapaamme 
huopataiteilija Kaija Palton ja teemme jokiveneellä retken Ravadas-putouksille. 
Hintaan sisältyy retket, matkat, pääsymaksut ja majoitus puolihoidolla. 
 
RUSKARETKI RITAJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUEELLE  1 pv  5.10. la  
Teemme patikkaretken paikallisoppaan johdolla Ritajärven luonnonsuojelualueelle 
Sastamalaan. Keväällä 2015 perustettu 127 ha luonnonsuojelualue on metsäjärvien ja Hinta 45,- 
laskupurojen vaihteleva elinympäristökokonaisuus.  Alue on tunnettu jääkautisista  
merkeistä, kuten kivikoista ja valtavista siirtokivilohkareista.  Ritajärvi on valittu vuoden 
2017 retkipaikaksi.  Patikoimme n. 5 km matkan järvien ympäri ja keitämme välillä 
nokipannukahvit ja syömme retkieväät. 
Hintaan sisältyy bussimatka, opastus ja retkieväät. 
 
MATKAT TOTEUTUVAT MIKÄLI LÄHTIJÖITÄ ON VÄHINTÄÄN 30 HENKILÖÄ. 
PYYDÄ MATKAKOHTAINEN ESITE - KYSY LISÄTIETOJA TOIMISTOSTAMME! 
 
MINIMATKAT OY (03) 536 4020  Avoinna ma - pe klo 9 - 16 
Luopioisten Linja Oy   Rautajärventie 475, 36930 KYYNÄRÖ 


