
 
 
 
 
 
 

 
 
KESÄ - SYKSY 2017 
TULE MUKAAN – MENNÄÄN BUSSILLA JA LAIVALLA 
 
SÄPIN MAJAKKASAARI 1 pv    18.7. ti 
Luvian Laitakarista lähdemme saaristoristeilylle  ja saavumme kahden tunnin päästä 
Säpin majakkasaarelle ja alus ankkuriin ja rantautumisveneellä laituriin. Opas kertoo Hinta 84,- 
saaren ja majakan historiasta, kiipeämme ylös majakkaan ja etsimme muffloneita 
(villilampaita). Saarella nautimme lounaaksi kalakeiton. Risteily, opastus ja keitto 
sisältyy hintaan. 
 
VALLISAARI 1 pv     19.7. ke 
Lounastamme Kuninkaan kartanossa Vantaalla. Lähdemme Helsingin Kauppatorilta 
vesibussilla kohti Vallisaarta joka on viime kesänä avattu yleisölle. Oppaan johdolla Hinta 85,- 
tutustumme Helsingin edustan sotilassaaren historiaan ja luontoon. Vallisaaren  
keskellä on merkittävä linnoitus, Aleksanterin patteri sekä paikka nimeltään  
Kuolemanlaakso, jossa v. 1937 räjähti ammusvarasto. Ainutlaatuinen luontoalue, 
jossa viihtyvät niin cityhuuhkajat kuin runsas perhoslajisto. Näkymät ulkomerelle on  
henkeäsalpaavat. Opastus, lounas ja vesibussimatkat sisältyy hintaan. 
 
PERHERETKI ÄHTÄRIIN 1 pv    20.7. to 
Teemme retken Ähtärin eläinpuistoon joka on Suomen vanhin luonnonmukainen  
eläinpuisto. Puistossa on yli 50 eri eläinlajia joista tunnettuja ovat karhut. Suurin  Hinta 50,- 
osa eläimmistä on havumetsävyöhykkeelle tyypillisiä lajeja kuten ilves, susi, kettu, 
hirvi, peura. Ähtärin eläinpuisto on tehnyt yli 40-vuotta eläinsuojelutyötä. 
Pääsymaksu ja matkat sisätyy hintaan. 
 
OOPPERAMATKA SAVONLINNAAN 2 pv    21.-22.7. pe-la 
Menomatkalla nautimme Mikkelissä Tertin kartanon pitopöydän antimista historiaa 
huokuvassa miljöössä. Savonlinnassa majoitumme kesähotelli Vuorilinnaan. Hinta 370,- 
Illalla seuraamme  Savonlinnan oopperajuhlien Ryöstö Seraljista oopperaa (A-katsomo). 
Aamiainen Vanhalla Casinolla ja voi piipahtaa torilla ennen lähtöä Punkaharjulle. 
Tutustumme Johanna Oraksen taidetaloon. Tutustumme Luston näyttelyyn. 
Nautimme Valtionhotellissa buffetlounaan (lisämaksusta) Imatralla. Hintaan sisältyy  
matkat, majoitus, oopperalippu A-katsomossa, ruokailu Tertissä, opastukset ja 
pääsymaksu. Täynnä, kysy peruutuspaikkoja. 
 
ÖRÖN LINNAKESAARI 1 pv     25.7. ti 
Örö sijaitsee Kemiönsaaren kunnassa noin puolen tunnin venematkan päässä  
Kasnäsistä.  Linnakesaari tutustuttaa kävijänsä rannikkopuolustuksen historiaan Hinta 99,- 
tsaarin ajoilta tähän päivään. Saaren nähtävyyksiin kuuluvat hienosti säilyneet 
kasarmialueet, järeät Obuhov-tykit sekä tietysti saaren karu mutta kaunis luonto.  
Lounastamme kasarmin ravintolassa ja paluumatkalla veneessä juomme kahvit. 
Risteily, opastus, lounas ja iltapäiväkahvit makean leivän kanssa. 
 
VAASA – ISOKYRÖ – LAPPAJÄRVI 2 pv    27.-28.7. to-pe 
Teemme oppaan johdolla kiertoajelun Vaasan kaupungissa. Näemme Vaasan kirkon, 
Hovioikeudentalon, Vaasan Vankilan, ent. kasarminalueen, ortodoksisen kirkon,  Hinta 236,- 
Vaskiluodossa Tropiclandian ja satama-alueen. Ajamme Suomen pisimmän sillan  
kautta Raippaluotoon jossa syömme lohikeiton Maisemaravintola Bernys´illä. Ajamme  
kohti merenkurkun saaristoa ja opas kertoo Merenkurkun merenkohoamisilmiöstä,  
jonka ansiosta saaristoalue kuuluu Unescon luonnonperintölistaan. Isossakyrössä  
tutustumme vanhan meijerin tiloissa toimivaan Whisky ja Gini -tislaamoon Kyrö  
Distilleriin. Yövymme Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa ja ruokaillemme hotellin  
ravintolassa.  Aamulla opastettu kiertoajelu Lappajärvellä, kuullaan tarina kuinka  
Lappajärvi syntyi metoriitin iskusta. Alajärvellä tutustutaan Euroopan ainoaan  
Tulivuorikeskukseen ja Nelimarkka-museoon sekä vieraillemme Punaisen Tuvan  
viinitilalla jossa ruokailemme noutopöydästä. Tutustumme Alavudella korkealaatuisen 
kylmäpuristetun rypsiöljyn valmistukseen ja teemme ostoksia ”Vietävän hyvää”  
-lähituotemyymälässä.  Majoitus, ruokailut, opastukset ja pääsymaksut sisältyy hintaan. 



 
SAARISTON RENGASTIE 1 pv    1.8. ke 
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 Aurolalla 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. 
 
KILLINKOSKI JA KÄENKOSKI 1 pv    3.8. to 
Kyläoppaan opastuksella tutustumme Killinkosken kylän vaiheikkaaseen teolliseen 
historiaan. Nauhateollisuus, makaroniteollisuus, puuhiomo sekä muut eri kohteet. Hinta 88,- 
Nautimme Käenkosken herkullisen noutopöydän antimia ja siirrymme Vesipääskylle 
joka risteilee kohti Metsämuseota. Vesipääskyn rauhallinen ja tasainen kyyti saa 
mielen rentoutumaan. Metsämuseolla on paljon nähtävää ja läheistä luontopolkua 
pitkin voi tehdä pienen kierroksen. Paluumatkalla nautimme suussasulavat pullakahvit. 
 
VALAMON JA LINTULAN LUOSTARIT 1 pv    19.8. la 
Tutustumme ortodoksiseen luostariperinteeseen opastetuilla vierailuilla Valamon ja 
Lintulan luostareissa Heinävedellä. Uuden Valamon munkkiluostaria sanotaan Hinta 83,- 
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, ruokailu ja kahvit sisältyy hintaan.   
 
HARTOLAN MARKKINAT 1 pv    2.9. 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! 
 
RUSKAMATKA LAPPIIN JA NORJAAN 7 pv   9.-15.9. la-pe 
Tutustumme Länsi-Lapin ruskamaisemiin. Kolme ensimmäistä yötä olemme Ylläksellä, 
majoitumme Ylläskaltiossa. Tutustumme Äkäslompolon nähtävyyksiin Pakasaivoon, Hinta 765,- 
Äkäsmyllyyn ja Savottakämppä Elämänluukkuun, jossa isäntä/emäntä esittelee kämpän 
ja kertoo sen historiasta. Lopuksi juomme kämppäkahvit nisun kera. Tiistai aamuna 
lähdemme Kilpisjärven kautta Norjaan ja kohti Tromssaa jossa olemme seuraavan yön. 
Kaupunkikiertoajelulla tutustumme Tromssan kaupunkiin ja Jäämerenkatedraaliin.  
Palaamme Enontekiön Hetan ja Pallaksen kautta ja majoitumme kahdeksi yöksi 
Ylläsjärvellä Saaga kylpylähotelliin.Teemme retken Särestöniemeen, jossa oppaan  
kanssa tutustumme museoon. Retkeilemme Ylläsjärvialueella paikallisen oppaan 
kanssa. Hintaan sisältyy retket, opastukset ja majoitus puolihoidolla. 
 
RUSKARETKI KAUHANEVAN KANSALLISPUISTOON 1 pv   30.9. la  
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto on eteläisen suoluonnon helmi, erämainen 
lintukeidas keskiaikaisen kulkureitin varrella. Kyrönkankaan tie vie sinut avarien  Hinta 55,- 
mäntykankaiden halki Kauhanevan kermien ja kuljujen äärelle. Koskematon suoluonto  
kutsuu nauttimaan hiljaisuudesta ja rauhasta. Patikoimme Kauhalammin ympäri noin 
4,5 km ja juomme kahvit sekä syömme retkieväät. 
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