
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KESÄ - SYKSY 2018 
TULE MUKAAN – MENNÄÄN BUSSILLA JA LAIVALLA 
 
ISOSAARI 1pv     17.7. ti 
Lähdemme Helsingin Kauppatorilta saaristolaislautalla kohti ulkosaariston helmeä, 
Isosaarta, joka on viime kesänä avattu yleisölle. Oppaan johdolla tutustumme Helsingin Hinta 98,- 
edustan sotilassaaren historiaan ja luontoon. Moniin muihin sotilassaariin verrattuna 
Isosaari on häkellyttävän kaunis, hyvin hoidettu ja rakkaudella ylläpidetty, viihtyisä ja 
rauhallinen paikka.  Opastus, lounas ja saaristolaislauttamatkat sisältyy hintaan. 
 
UUSIKAUPUNKI 1 pv     18.7. ke 
Tutustumme värikkääseen ja omaperäiseen Taidetalo Pilvilinnaan. Käymme  
Bonk-museossa jossa kuulemme oppaalta köyhän kalastajaperheen mullistavista Hinta 83,- 
keksinnöistä ja muista koneista. Ruokailemme hotelli Aquariuksessa ja teemme 
oppaan kanssa kaupunkikiertoajelun. Kahvitella voi Pakkahuoneen vierassataman 
kahvilassa tai käydä ostoksilla mm. Kenkäkauppa Alinassa jossa on Varsinais-Suomen 
ehkä laajin kenkävalikoima, myös isoja kokoja. Lopuksi tutustumme Automuseon 
vanhoihin mobiileihin. Kolmessa suuressa hallissa  on yli 100 autoa, oma osasto on 
Saab-merkille, moottoripyöriä ja mopoja sekä kaksi lentokonetta. Opastukset, 
pääsymaksut ja lounas sisältyy hintaan. 
 
ÄHTÄRI JA TUURI 1 pv     19.7. to 
Teemme retken Ähtärin eläinpuistoon ja Pandataloon, Snowpanda Houseen. 
House kätkee sisäänsä pandojen katselutilan, jossa pandoja Lumia ja Pyryä Hinta 65,- 
pääsee katsomaan niiden touhutessa sekä ulko- että sisätarhoissa.   3-12 v. 49,- 
Ähtärin eläinpuisto on Suomen vanhin luonnonmukainen eläinpuisto. Puistossa 0-2 v. 10,- 
on yli 60 eri eläinlajia joista tunnettuja ovat karhut. Suurin osa eläimistä on 
havumetsävyöhykkeelle tyypillisiä lajeja kuten ilves, susi, kettu, hirvi, peura.  
Ähtärin eläinpuisto on tehnyt yli 40-vuotta eläinsuojelutyötä.  
Poikkeamme ostoksille Suomen suurimpaan Kyläkauppaan Keskiselle Tuuriin. 
Pääsymaksu Ähtäriin ja matkat sisältyy hintaan. 
 
LINNA, RUUKKI JA PUUTARHA 1 pv    20.7. pe 
Strömforsin vanha ruukkialue sijaitsee Ruotsinpyhtään kirkonkylässä noin 18 km 
Loviisasta. Teemme kävelykierroksen oppaan kanssa. Rautarouva, vuorineuvoksetar Hinta  94,- 
Virginia af Forselles johti ruukkia vuodesta 1790 vuoteen 1847. Käsityöläisyys luo 
leimansa koko alueen tunnelmaan. Ruukissa toimii kesällä pajamuseoiden,  
näyttelyiden ja käsityöläispuotien lisäksi ravintoloita ja kahviloita. Strömforsin Klubilla 
syömme lounaan noutopöydästä. 
Teemme puutarhakierroksen Eija´s Gardenin englantilaistyyppiseen elämyspuutarhaan 
Ahvenkoskella. Tutustumme oppaan kanssa Malmgårdin linnaan ja lopuksi voi 
tehdä ostoksia kartanopuodissa. Opastukset, lounas ja matkat sisältyy hintaan. 
 
OOPPERAMATKA SAVONLINNAAN 2 pv    27.-28.7. pe-la 
Menomatkalla nautimme Mikkelissä Tertin kartanon pitopöydän antimista historiaa 
huokuvassa miljöössä. Savonlinnassa majoitumme kesähotelli Vuorilinnaan. Hinta 379,- 
Illalla seuraamme  Savonlinnan oopperajuhlien Tsaikovskin Patarouva oopperaa 
(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. 
 



 
SAARISTON RENGASTIE 1 pv    24.7. ti 
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. 
 
KAUSTINEN - KOKKOLA - PIETARSAARI 2 pv   2.-3.8. to-pe 
Lapualla opastettu tutustumiskierros Vanhan Paukun kulttuurikeskuksessa ja  
ruokailemme Ison Prässin kahvilan noutopöydästä. Ostoksia putiikeissa.  Tutustutaan Hinta 236,- 
Kansantaiteen keskukseen Kaustisilla. Majoitumme Kaustisilla Kansanlääkintä- 
keskukseen. Illalla ruokailu ja pelimanni-ilta. Opastettu kiertoajelu Kokkolassa ja 
Seitsemän Sillan Saaristotietä pitkin Pietarsaareen. Tutustutaan Tyynelän Tonttulaan. 
Ruokailu Rosenlundin pappilaravintolassa ja kiertoajelu Pietarsaaressa.  Opastukset, 
pääsymaksut, ruokailut ja majoitus sisältyy hintaan. Mahdolliset hoidot lisämaksusta.   
 
VALAMON JA LINTULAN LUOSTARIT 1 pv    18.8. 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, ruokailu ja kahvit sisältyy hintaan.   
 
HARTOLAN MARKKINAT 1 pv    1.9. 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,NORJAAN JA NORDKAPPIIN 7 pv  8.-14.9. la-pe 
Saariselällä vietettyämme yön matkaamme kohti Norjaa ja Euroopan ulointa rantaa, 
Nordkappia. Ihailemme henkeäsalpaavaa näkymää Pohjoiselle Jäämerelle. Hinta 895,- 
Nordkapphallin teatterissa katsomme upean panoraamaesityksen Ruijan maisemista 
ja maanalaisessa tunnelissa tutustumme historian vaiheisiin.Yövymme Honningsvågin 
kalastakylässä ja Altassa. Poikkeamme Kautokeinossa Juhlsin Hopeapajalla. 
Levillä yövymme kolme yötä ja  käymme Pokan kylässä ja Taatsin Seidalla. 
Hintaan sisältyy retket, pääsymaksut ja majoitus puolihoidolla. 
 
RUSKARETKI  SYSMÄN KAMMIOVUORELLE 1 pv   6.10. la  
Sysmän Vintturissa sijaitseva Kammiovuori on Itä-Hämeen korkein kohta, jonka laelta 
avautuu upea maisema kauas alueen metsiin ja Päijänteen järvimaisemaan. Polun Hinta 55,- 
varrella on seitsemän metrin korkuinen siirtolohkare ”Sysmän Linta” ja Hiskiaan luola. 
Reitin pituus on 3,9 km ja laavulla juomme kahvit sekä syömme 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 
Lupanumero KuVi 3521/00Mj   Oikeus muutoksiin pidätetään 
 


