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Tervetuloa matkalle!
Matkari on yli kolmenkymmenen vuoden ajan vienyt matkustajia mielenkiintoisiin kotimaan 
ja ulkomaan matkakohteisiin. Toiminta jatkuu edelleen Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen 
matkakerhona. Lähdetpä lähelle tai kauas, voit luottaa siihen, että matkasi on huolellisesti 
suunniteltu ja sinusta pidetään hyvää huolta kotiportilta maailmalle ja takaisin. Palvelukses-
sasi on huolehtiva matkanjohtaja ja asiantuntevat paikallisoppaat.

Päivämatkoilla noudatetaan Matkarin erityisehtoja. Yöpymismatkoilla vastuullinen matkan-
järjestäjä on Matkapojat Oy. Näillä matkoilla noudatetaan yleisiä matkapakettiehtoja sekä 
Matkapojat Oy:n lisä- ja erityisehtoja. Matkaehdot ovat saatavissa verkkosivuiltamme ja toi-
mistostamme.

Ulkomaanmatkalle tarvitaan mukaan voimassa oleva ulkomaanpassi tai virallinen EU-henkilö-
kortti. Kehotamme hankkimaan kaikille matkoille kattavan peruutusturvan sisältävän matka- 
ja matkatavaravakuutuksen sekä tarkistamaan perusrokotusten voimassaolon.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin ja peruutuksiin esimerkiksi pandemiatilanteen 
aiheuttamien matkustusmääräysten ja -suositusten vuoksi. Ajantasaisen tiedon löydät verkko-
sivultamme. Matkalle saatetaan tarvita myös koronatodistus ja muita matkustusdokumentteja.

Tutustu tarjontaamme ja lähde viihtymään ja kokemaan upeita matkaelämyksiä! Lähtöpaikka-
na on Turun linja-autoaseman tilausajolaituri.

Tiedustelut ja varaukset
044 451 5565
matkari@lssy.fi
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/matkari



40

Kotimaan päivämatkat

Seitsemän kirkon reitti 
keskiviikkona 20.4.2022
Suomen vanhimpaan matkailureittiin, niin kutsuttuun Seitsemän kirkon 
reittiin, kuuluvat Raision, Lemun, Maskun, Merimaskun, Nousiaisten, 
Askaisten ja Naantalin kirkot. Vuosikymmeniä unohduksissa olleen reitin 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kirkot ovat vanhimpia vielä olemassa olevia 
keskiaikaisia rakennuksia Varsinais-Suomessa. Jokaisen kirkon esittelylle on 
varattu aikaa noin puoli tuntia.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Ajetaan Raisioon, jonka kirkosta 
kierroksemme alkaa. Raisiosta jatketaan Maskuun, Nousiaisiin ja Lemuun. 
Lounas nautitaan Louhisaaren kartanon kahvilassa. Askaisten kirkkoon 
tutustumisen jälkeen ajetaan Merimaskuun ja Naantaliin. 
Naantalin kirkkokäynnin jälkeen palataan Turkuun noin klo 16.00.

Hintaan sisältyy: 
- linja-autokuljetukset
- kirkkojen esittelyt
- lounas
- matkanjohtajan palvelut

Tummamäen luontopolku ja 
kivityömuseo Vehmaalla 
lauantaina 14.5.2022
Alueella kaivettiin graniittia vuoteen 1973 asti. Luontopolun on rakentanut 
Lahdingon kyläyhdistys vuonna 2013. Polku on vajaan parin kilometrin 
mittainen, helppokulkuinen ja sen varrella on näköalalava, taukokatos, 
kuivakäymälä ja laavu nuotiopaikkoineen. Kivilouhosten päältä avautuu upea 
näkymä varsinaisuomalaiseen maalaismaisemaan. Vehmaan kivenlouhinnan 
ja -työstämisen perinteistä kertova kivityömuseo on perustettu Huolilan tilan 
vanhaan kivinavettaan. Museossa voi tutustua kivityömiehen elämään, ja 
pysyväisnäyttelyssä esillä on muun muassa oikea kivireki.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Ajetaan Vehmaalle Lahdingon 
kylässä sijaitsevalle Tummamäen luontopolulle. Kuullaan matkanjohtajamme 
tarinaa ympäristöstä. Reitin varrella on myös opastauluja. Ulkoilun jälkeen 
siirrytään läheiselle kivityömuseolle kuulemaan lisää kivien tarinaa. Alueella 
on nähtävissä myös kotiseutumuseo ja ruotumiehen torppa. Päivän päätteeksi 
ajetaan Taivassalon puolelle Lahdenperään ja nautitaan keittolounas navetta-
ravintolassa viehättävällä Pollin pihalla. Turkuun saavutaan noin klo 15.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- sisäänpääsy kivityömuseoon ja esittely
- lounas
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet 65 €
ei-jäsenet 75 €

Matkan hinta:
jäsenet 55 €
ei-jäsenet 65 €
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Hämeenkyrön Frantsila 
perjantaina 20.5.2022
Hämeenkyrössä Pappilanjoen rannalla sijaitseva Frantsilan Kehäkukka 
on suosittu matkailukohde. Kauniissa, vuonna 1875 rakennetussa 
koulurakennuksessa toimii kahvila, talonpoikaistyyliin sisustettu kasvisravintola 
sekä yrtti- ja lahjatavaramyymälä, josta voi ostaa tuliaisiksi aitoja suomalaisia 
tuotteita.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Ajetaan Hämeenkyröön Frantsilan 
hyvinvointikeskukseen. Lounas luomubuffetpöydästä. Tervetuliaismaljat ja 
paikan esittely. Luento yrteistä virkeyden tukena itsehoidossa. 
Ohjattu puolen tunnin mielikuvamatka lihasten 
rentouttamiseen. Ohjelman lopuksi yrttipuoti opastaa ja 
palvelee. Tarjolla kahvia ja yrttiteetä. 
Paluu Turkuun noin klo 18.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- esittely, luento, ohjelma
- lounas, kahvi tai tee
- matkanjohtajan palvelut

”Kaidesaaren tanssit” 
Viikinsaaren kesäteatterissa, 
ensi-iltanäytös torstaina 9.6.2022
Viikinsaaren kesäteatterissa nähdään kesällä musiikkikomedia Kaidesaaren 
tanssit. Esitys on vallaton tarina ihmisistä kesäisellä tanssilavalla. Svengaava 
musiikkikomedia on täynnä laulua, tanssia ja romantiikkaa. Carolan rakastetut 
kappaleet tuovat tuulahduksen menneestä ajasta. Ensi-illassa esiintyy 
tähtisolistina Arja Koriseva. Rooleissa nähdään muun muassa Jussi Lampi, 
Johannes Korpijaakko, Katariina Kuisma-Syrjä, Jarkko Tiainen ja Jane Kääriäinen.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 13.00. Ajetaan 
Tampereen Laukontorille, josta M/S Silver Sky vie risteilylle Pyhäjärvelle. 
Risteilyn aikana nautitaan herkullinen lounas noutopöydästä. Risteily päättyy 
Viikinsaareen ennen klo 18.00 alkavaa esitystä. Teatterissa katettu katsomo. 
Turkuun palataan noin klo 23.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- risteily ja ruokailu
- teatterilippu
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet 110 € 
ei-jäsenet 130 €

Matkan hinta:
jäsenet 135 €
ei-jäsenet 155 €

Kuva: Jouni Harala
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Kesällä 2022 Naantalin Musiikkijuhlat matkaa Turun lähisaaristoon, Seilin saa-
relle. Matkalla Seiliin koetaan kesäisen Airiston ja Turun lähisaariston kauneus, 
kuullaan Seilin saaren mielenkiintoisesta ja osin synkästäkin historiasta ja ihail-
laan sen upeaa luontoa. Päivän kruunaa Naantalin Musiikkijuhlien virtuoosien 
pitämä saaristokonsertti. Lähtöpaikaksi voi valita joko Turun Aurajoen tai Naan-
talin vanhakaupungin laiturin.

Matkaohjelma
klo 8.30 Kokoontuminen Naantalin Ukko-Pekan varalaiturilla.
klo 9.00 m/s Norrskär lähtee Naantalista kohti Seiliä.
klo 9.15 Kokoontuminen Turussa Aurajoen rannassa, osoitteessa Läntinen 

Rantakatu 37.
klo 9.30 m/s Hamnskär lähtee Aurajoesta kohti Seiliä.
 Merimatkan aikana nautitaan aamukahvista ja merimaisemista.
klo 11.00 Naantalista lähtenyt m/s Norrksär saapuu Seilin postilaituriin.
klo 11.15 Turun Aurajoesta lähtenyt m/s Hamnskär saapuu Seilin postilaituriin.
 Saaressa tehdään oppaiden johdolla jalkaisin saarikierros, joka kes-

tää noin tunnin. Ne, jotka eivät jaksa tehdä koko kierrosta, voivat 
siirtyä postilaiturilta suoraan vajaan kilometrin päässä sijaitsevaan 
Saaristomeren tutkimuslaitoksen päärakennukseen.

klo 12.15 Maittava kotiruokalounas ja kahvit.
 Lounaan jälkeen siirtyminen jalkaisin muutaman sadan metrin mat-

ka Seilin kirkolle.
klo 14.00 Naantalin Musiikkijuhlien saaristokonsertti Seilin kirkossa. Esiintyji-

nä Arto Noraksen ja Jaakko Kuusiston lisäksi Olivier Messiaen, kla-
rinetti, Patrick Gallois, huilu ja Hartmut Rohde, alttoviulu. Konsertin 
jälkeen siirtyminen postilaiturille jalkaisin.

klo 15.30 m/s Norrskär lähtee Seilistä kohti Naantalia.
klo 16.30 m/s Hamnskär lähtee Seilista kohti Turun Aurajokea.
 Laivamatkan aikana nautitaan jälkiruokakahvit makean kahvileivän 

kera. Lisäksi mahdollisuus käyttää omakustanteisesti laivan kahviki-
oskin palveluita.

klo 17.30  m/s Norrskär saapuu Naantaliin Ukko-Pekan varalaituriin.
klo 18.15 m/s Hamnskär saapuu Turun Aurajoen laituriin, osoitteeseen Länti-

nen Rantakatu 37.
 

Hintaan sisältyy:
- laivamatkat Turku/Naantali-Seili, meno-paluu
- aamukahvi ja suolainen kahvileipä laivalla 
 menomatkalla
- saariopastus Seilissä
- kotiruokalounas buffetpöydästä Seilin saarella
- Naantalin Musiikkijuhlien saaristokonsertti Sei-

lin kirkossa
- jälkiruokakahvi ja makea kahvileipä laivalla pa-

luumatkalla

    Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.

Matkan hinta:
189 €

Seilin saari – Naantalin Musiikkijuhlien 
saaristokonsertti 
sunnuntaina 12.6.2022



Kemiönsaari on historiallinen kulttuuriympäristö meren sylissä. Kierroksella 
nähdään lumoavan saaristoluonnon lisäksi Sagalundin museoalue, Amos 
Andersonin Söderlångvikin kartano, Taalintehdas ja Westersin puutarha.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Ajetaan Kemiön taajaman lähistöllä 
Vretassa toimivaan, vuonna 1900 avattuun ulkomuseo Sagalundiin, jonka 
perustaja Nils Oskar Jansson otti esikuvakseen ruotsalaisen Artur Hazeliuksen 
Skansenin. Kahvitarjoilu porkkanakakun kera. Nykyään Sagalund on elävä 
kulttuurikeskus, jossa voi kokea vanhat ajat mielenkiintoisella tavalla. 
Museopuisto on rakennettu kyläksi kylän sisälle, ja sieltä löytyy muun muassa 
vanha kyläkoulu, oikeustalo ja maatila. Jatketaan matkaa Söderlångvikin taide- 
ja henkilöhistorialliseen museoon Dragsfjärdiin Kemiönsaaren lounaisosaan. 
Amos Anderssonin kesäpaikkana toiminut entisöity päärakennus on avannut 
ovensa yleisölle 1930-luvun asussaan. Tutustutaan taidenäyttelyyn ja nautitaan 
makoisa lounas kartanon navettarakennuksessa. Ajetaan Taalintehtaan ja 
sen historiallisen ruukkikylän kautta Westersin puutarhaan, jonka juuret ovat 
vanhoissa talonpoikien ja merenkävijöiden keittiöpuutarhoissa. Nykyään 
puutarhaa viljellään täysin ekologisesti. Nautitaan iltapäiväkahvit ja jatketaan 
matkaa Kokkilan lossilla Salon puolelle. Turkuun saavutaan noin klo 18.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- sisäänpääsyliput ja opastukset
- lounas
- 2 kahvitarjoilua
- matkanjohtajan palvelut
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Kemiönsaari 
lauantaina 18.6.2022

Matkan hinta:
jäsenet 95 €
ei-jäsenet 105 €
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Laukon kartano on historiallisesti merkittävä kartano Vesilahdella, Pyhäjärven 
rannalla. Rautakautisesta ja keskiaikaisesta Laukon kylästä muotoutui Laukon 
kartano 1400-luvun kuluessa, kun suomalainen mahtisuku Kurjet asettui asumaan 
järviseudulle. Nykyään kartanossa ja sen alueella järjestetään puistokonsertteja 
ja näyttelyjä. Alueella sijaitsee ravintola, kahvila, terassi ja puoti.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 12.00. Saapuminen Laukon kartanoon, 
jossa alkuun lounas herkullisesta noutopöydästä. Puotiostoksia ja 
historiaopastus kartanomiljöössä. Ennen Waltteri Torikan konserttia on 
aikaa kierrellä alueen taidenäyttelyissä. Konsertti alkaa klo 18.00 ja kestää 
väliaikoineen noin kaksi tuntia. Turkuun saavutaan noin klo 22.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- opastus Laukon kartanossa
- konserttilippu
- lounas ja kahvitarjoilu
- matkanjohtajan palvelut

Laukon kartano ja puistokonsertti 
perjantaina 1.7.2022

Matkan hinta:
jäsenet 110 €
ei-jäsenet 130 €

Kuva: Skyfox



Musikaali “Aira” Valkeakosken kesäteatterissa 
lauantaina 6.8.2022
 
Aira Samulinin elämäntarina sisältää voimaa, sinnikkyyttä ja herkkyyttä. 
Musikaalin vauhdikasta menoa säestää liveorkesteri, joka esittää Airan elämän 
varrelta poimittuja kappaleita eri vuosikymmeniltä. Nimikkoroolia näyttelee 
näyttelijä Helena Rängman. Airan elämänpolulla merkittävissä rooleissa olleita 
miehiä esittävät monissa musikaaleissa yleisön hurmanneet Ilkka Koivula, Lauri 
Mikkola sekä Harri Penttilä. Musikaalin koreografioista vastaa ammattitanssija 
Jani Rasimus yhdessä tanssiparinsa Tanja Huotarin kanssa. Musikaalin on 
käsikirjoittanut ja ohjannut Heikki Paavilainen.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Ajetaan Valkeakoskelle Voipaalan 
taidekartanoon, jossa esillä on näyttely ja tarjolla on keittolounas ja kahvit. 
Jatketaan matkaa Apianniemen kesäteatteriin, jossa näytös alkaa klo 14.00. 
Turkuun saavutaan noin klo 18.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- teatterilippu
- keittolounas ja kahvit
- matkanjohtajan palvelut

Kahdeksan lossin kierros 
keskiviikkona 20.7.2022
Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.00. Ajetaan kohti kesäistä Kustavia 
ja nautitaan aamukahvit ja munkit Kustavin Savipajalla. Matka jatkuu 
yhteysaluksella Iniöön, ja lounas tarjoillaan Lolan ravintolassa. Jatketaan 
meriteitse Houtskariin ja sieltä Korppooseen. Vieraillaan saaristokeskus 
Korpoströmissä ja tutustutaan kahvitarjoilun jälkeen näyttelyyn. Jatketaan 
matkaa Nauvon kirkonkylän kautta Turkuun, jonne saavutaan noin klo 20.30. 
Ota mukaan hyvät jalkineet ja säänmukainen vaatetus.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- yhteysalusmaksut
- lounas ja kaksi kahvitarjoilua
- matkanjohtajan palvelut
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Matkan hinta:
jäsenet 90 €
ei-jäsenet 100 €

Matkan hinta:
jäsenet 115 €
ei-jäsenet 135 €

Kuva: Sassa Huolman
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Isonkarin majakkasaari 
lauantaina 13.8.2022
Selkämeren kansallispuistoon kuuluvan Isokarin majakkasaaren näkymää 
hallitsee vuonna 1833 valmistunut punavalkoraitainen majakka, joka on 
Pohjanlahden korkein. Saari on kuin keidas keskellä aavaa merta. Kokonsa 
ja vaihtelevien pinnanmuotojensa ansiosta saarelta löytyy monia erilaisia 
luontotyyppejä, kuten reheviä lehtoja, kuivia ketoja ja marjaisia soita.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. M/S Kerttu lähtee 
Uudestakaupungista Isokarin saarelle klo 10.30. Merimatka kestää noin 
puolitoista tuntia. Sisätiloissa on kahvila ja ulkokannella on tilaa nauttia 
merellisistä maisemista. Opastetulla kävelykierroksella kuullaan vanhan 
luotsituvan historiasta ja luotsaustoiminnasta nykyään. Kävelykierros kestää 
kaksi tuntia. Majakassa on mahdollisuus kiivetä lyhtyhuoneeseen asti. 
Reitin varrella nähdään myös neljä sotaa käynyt Obuhov. Lounas nautitaan 
puolustusvoimien vanhassa kasarmissa. Lähtö saaresta paluumatkalle klo 
16.00. Opastetun kaupunkikierroksen jälkeen ajetaan takaisin Turkuun, jonne 
saavutaan noin klo 19.00. Ota mukaan hyvät jalkineet ja säänmukainen 
vaatetus. Matkaa ei suositella liikuntaesteisille.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- laivakuljetukset
- opastettu saarikierros ja sisäänpääsy majakkaan
- lounas
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet 125 €
ei-jäsenet 145 €



Helsingin kaapelitehdas ja taidehalli 
lauantaina 8.10.2022
Salmisaaressa sijaitsevalle Kaapelitehtaalle on rakennettu kaikessa 
hiljaisuudessa uutta museokeskusta. Rakennuksessa vuosia toimineet Suomen 
valokuvataiteen museo, Teatterimuseo sekä Hotelli- ja ravintolamuseo 
avaavat ovensa uudistuneina keväällä 2022. Tämän lisäksi valokuvataiteen 
museo laajenee uuteen kellarikerrokseen. Muutoksen takana on rakenteilla 
oleva Tanssin talo, joka myös avaa ovensa alkuvuodesta 2022. Helsingin 
Taidehalli puolestaan tarjoaa nykytaidetta ja designia Helsingin kauneimmassa 
näyttelytilassa.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Ajetaan Helsingin 
Kaapelitehtaalle, jossa tutustutaan oppaan johdolla uuteen 
museo- ja taidekeskukseen. Lounastarjoilu Hima & 
Sali -ravintolassa. Lounaan jälkeen käydään Helsingin 
Taidehallissa tutustumassa ajankohtaisiin näyttelyihin. 
Turkuun saavutaan noin klo 18.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- lounas
- pääsymaksut ja opastus
- matkanjohtajan palvelut

Joulutunnelmaa Fiskarsin ruukissa 
lauantaina 26.11.2022
Perinteinen joulunalusretki 1600-luvulla syntyneeseen Fiskarsin 
ruukkiin, joka tunnetaan suomalaisen muotoilun ja taiteen keskuksena. 
Idyllinen miljöö ja sen lukuisat putiikit ja työpajat tarjoavat 
unohtumattomia kokemuksia sekä ikimuistoisia kotiin viemisiä.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.30. Ajetaan Fiskarsiin, jossa 
aluksi ruukkialueen opastettu esittelykierros. Tutustutaan erilaisten 
työpajojen toimintaan ja nautitaan lounas ja kahvit uudistetussa 
Kuparipajan ravintolassa. Lounaan jälkeen on aikaa kierrellä 
putiikeissa ja tehdä löytöjä pukinkonttiin tai vain nauttia paikan 
tunnelmasta. Paluumatkalla ajetaan Salon Design Hill -myymälän 
kautta. Turkuun saavutaan noin klo 17.30.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- opastus
- lounas ja kahvi
- matkanjohtajan palvelut
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Matkan hinta:
jäsenet 110 €
ei-jäsenet 130 €

Matkan hinta:
jäsenet 70 €
ei-jäsenet 80 €

Kuva: Patrik Rastenberger 

Kuva: Fiskars Village



Kotimaan yöpymismatkat ja
ulkomaanmatkat
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Lappeenranta ja Saimaan kanava 
26.–28.5.2022
Keväinen Lappeenranta on täynnä viehättäviä tutustumiskohteita ja elämyksiä. 
Lumoava Lappeenrannan linnoitus ja sen museot, puodit ja kahvilat sekä 
upea satama-alue kutsuvat tutustumaan. Matkan kruunaa iltaristeily Saimaan 
Suomen puolen kanavalle.

Matkaohjelma
Torstai 26.5.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Lounas nautitaan Lahdessa 
ravintola Lokissa Vesijärven hienoissa rantamaisemissa. Jatketaan matkaa 
Lappeenrantaan, jossa majoittuminen Scandic Patria -hotelliin. Tehdään lyhyt 
kaupunkikiertoajelu ja käydään 1840-luvulla rakennetussa Kanavamuseossa, 
joka on entinen kanavan piiripäällikön ja kasöörin virkatalo. Museossa esitellään 
kanavan rakentamisen historiaa aina 1600-luvun Pontuksen kanavasta 
nykyiseen Saimaan kanavaan. Illalla on aikaa käydä kaupungilla.

Perjantai 27.5.
Aamiaisen jälkeen tutustutaan Lappeenrannan linnoituksen museoihin ja 
nautitaan lounas Kehruuhuoneella. M/S Carelia lähtee kanavaristeilylle klo 
16.00. Iltaristeilyllä nähdään kaikki Suomen puolen kolme sulkua Mälkiä, 
Mustola ja Soskua. Risteily yltää Venäjän rajalla sijaitsevalle Nuijamaanjärvelle 
saakka. Venäjän rajalla käännytään ja palataan takaisin Lappeenrantaan. 
Illallinen nautitaan matkan aikana.

Matkan hinta:
jäsenet 455 €
ei-jäsenet 475€

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 90 €
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Lauantai 28.5.
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Ajetaan maalaismaisemiin 
Pulsan asemalle. Alueella sijaitsee vuonna 1869 valmistunut 
rautatieasemakokonaisuus. Paikallinen yrittäjäperhe on antanut asemalle 
uuden elämän entisöimällä sen vanhaa rakennusperinnettä kunnioitten. 
Nykyisin asemalla toimii tunnelmallinen kahvila, sisustusmyymälä ja 
aamiaismajoitus. Vierailun jälkeen jatketaan kotimatkaa historiallisiin 
Strömforsin ruukkimaisemiin Ruotsinpyhtäälle, jossa nautitaan lounas 
ravintola Ruukinmyllyssä. Ruokailun yhteydessä on hetki aikaa tutustua ruukin 
alueeseen ja siellä sijaitsevaan taidenäyttelyyn, pikkupuoteihin ja museoon, 
jossa on Suomen ainoa toimiva vesivasara. Turkuun saavutaan noin klo 18.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- majoitus 2 hengen huoneessa aamiaisineen
- 3 lounasta, 1 päivällinen
- risteilyliput
- sisäänpääsyt, kiertoajelut ja suomenkielisen paikallisoppaan palvelut
- matkanjohtajan palvelut

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.

Kuvat: Matkapojat Oy:n kotisivu
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Ahvenanmaa 100 vuotta 
8.–10.6.2022
Ahvenanmaan 100-vuotista itsehallintoa on juhlittu jo kokonaisen vuoden 
ajan! Vielä ehditään mukaan! Matkalla nähdään Ahvenanmaan omintakeista, 
kaunista luontoa ja nautitaan mukavista laivamatkoista kesäisellä merellä 
ympäristöystävällisillä LNG-kaasulla kulkevilla laivoilla. Ahvenanmaalla 
tutustutaan perinteisiin kohteisiin ja käydään upouudessa Bomarsundin 
vierailukeskuksessa.

Matkaohjelma
Keskiviikko 8.6.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 7.30. Ajetaan Turun satamaan, jossa 
lähtöselvitys. Satamaan suoraan saapuvat saavat maihinnousukorttinsa 
Matkapojat Oy:n lähtöselvityspisteestä terminaalin 2. kerroksesta. Siirrytään 
laivaan. Viking Linen uusi Viking Glory lähtee Turusta klo 8.45. Laivalla 
on vapaata aikaa yhteiseen klo 12.00 nautittavaan buffetlounaaseen asti. 
Ruokailun aikana laiva lähestyy Maarianhaminaa, jonne saavutaan klo 14.10. 
Siirrytään laivasta Maarianhaminan satamaterminaalin eteen, jossa Turusta 
mukaan lähtenyt bussi odottaa. Satamasta lähdön jälkeen Maarianhaminassa 
tehdään bussilla kiertoajelu, joka päättyy hotelli Pommerniin. Majoitutaan 
hotelliin. Iltakävelyn voi tehdä esimerkiksi Maarianhaminan kävelykadulla tai 
halutessaan voi kävellä vierasvenesatamaan saakka.

Torstai 9.6.
Aamiainen hotellissa. Maarianhaminasta suunnataan kohti pohjoista ja 
käydään Geta-vuorella katsomassa huikeita näköaloja. Matka jatkuu edelleen 
Saltvikin kautta Sundin kuntaan, jossa nautitaan lounas Micke Björklundin 
Smakbyssä. Matkalla nähdään samalla alueella sijaitsevat Jan Karlsgårdenin 
kotiseutumuseo sekä Kastelholman linna. Smakbystä jatketaan edelleen 
Bomarsundiin, jossa tutustutaan alueeseen ja kuullaan tietoa Oolannin 
sodasta. Aikaa jää myös alueen kiertelyyn itsenäisesti. Bomarsundista ajetaan 
Färjsundetin sillan ja Godbyn kautta takaisin Maarianhaminaan. Vapaata aikaa 
Maarianhaminassa.

Matkan hinta:
jäsenet 395 € 
ei-jäsenet 415 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 180 €
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Perjantai 10.6.
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Aamupäivällä tehdään retki 
Ahvenanmaan ja Suomen läntisimpään kuntaan Eckeröön, jossa nähdään 
muun muassa C.L. Engelin piirtämä Postitalo sekä Käringsundin viehättävä 
vierasvenesatama vajoineen. Eckeröstä palataan takaisin Maarianhaminaan 
ja suunnataan suoraan satamaan. Paluumatkan maihinnousukorttien jako ja 
siirtyminen laivaan. Viking Linen Viking Grace lähtee Maarianhaminasta klo 
14.25. Buffetruokailu välittömästi laivan lähdettyä. Ruokailun jälkeen vapaata 
aikaa laivalla, joka saapuu Turkuun klo 19.50. Tarvittaessa kuljetus satamasta 
Turun linja-autoasemalle.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- kahden yön majoitus kahden hengen huoneessa
- laivamatkat kansipaikoilla
- 2 aamiaista, 2 lounasta, 1 päivällinen
- kiertoajelu Maarianhaminassa ja retket Ahvenanmaalla 
 matkanjohtajan opastuksella
- sisäänpääsymaksut ja opastukset kohteissa
- matkanjohtajan palvelut

Matkalle mukaan voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.
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Savonlinnan Oopperajuhlat – Carmen 
13.–15.7.2022
Oopperaesitys keskiaikaisen Olavinlinnan pihalla on ainutkertainen ja 
unohtumaton elämys. Georges Bizetin ooppera Carmen on kiihkeä ja kesytön. 
Se on vapaan naisen lakeja tottelematonta rakkautta, polttavaa intohimoa, 
mustasukkaisuutta ja kohtalonuskoa. Bizet punoi sävellykseensä sevillalaisen 
poljennon, mutta myös kotimaansa ranskalaisen hienostuneisuuden ja 
kepeyden. Esityskieli ranska. Tekstitys suomeksi ja englanniksi. Esityksen 
kokonaiskesto noin 3 tuntia ja 15 minuuttia. Yksi väliaika.

Matkaohjelma
Keskiviikko 13.7.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.00. Ajetaan Lahteen, jossa kahvitarjoilu 
Piano-Paviljongissa Sibeliustalon kupeessa. Nähdään myös upea Vesijärven 
puuarkkitehtuurialue. Jatketaan matkaa Mikkeliin ja vieraillaan Tertin 
kartanossa, jossa lounastarjoilu. Matka jatkuu Savonlinnaan, jossa majoitutaan 
hotelli Pietari Kylliäiseen kahdeksi yöksi. Iltapala idyllisessä Saima kahvila-
ravintolassa ennen Pikkukirkon Yösoitto-konserttia, joka alkaa klo 21.00.

Torstai 14.7.
Aamiainen hotellissa. Ajetaan Varkauteen, jossa opastettu kiertoajelu Alvar 
Aallon rakennuksilla. Käydään taidekeskus Väinölässä, joka on idyllinen puutalo 
koivujen katveessa Varkauden keskustassa. Vaihtuvien näyttelyjen lisäksi talossa 
on laaja peruskokoelma grafiikkaa, akvarelleja ja veistoksia. Lounas nautitaan 
entisen tehdasruokalan satavuotiaassa miljöössä ravintola Kaks Ruusussa. 
Lounaan jälkeen mahdollisuus käydä vesitornissa, josta avautuvat upeat 
näköalat. Paluu hotelliin. Illalla tehdään laivaristeily, joka päättyy Olavinlinnan 
takalaituriin, josta päästään seuraamaan klo 19.00 alkavaa Carmen-oopperaa.

Perjantai 15.7.
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Ajetaan Suomen kansallismaisemaa 
ihaillen Punkaharjun ja Parikkalan kautta Imatralle, jossa vieraillaan aivan 
Imatran Valtionhotellia vastapäätä sijaitsevassa kauniissa Piponiuksen talossa, 
jossa on veteraanimuseo. Esittelyn lisäksi nautitaan kahvit. Tämän jälkeen 
ajetaan Lappeenrannan, Taavetin ja Haminan kautta kohti Kotkaa, jossa tarjolla 
herkullinen lounas ranskalaista aatelislinnaa muistuttavassa Karhulan hovissa. 
Kotimatka jatkuu Loviisan, Porvoon ja Vantaan kautta Turkuun, jonne saavutaan 
noin klo 20.00.

Matkan hinta:
jäsenet 735 €
ei-jäsenet 755 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 130 €
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Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- kaksi yötä hotellissa kahden hengen huoneessa
- konserttilippu
- lippu Carmen-oopperaan, A-katsomo
- 2 aamiaista, 3 lounasta, 2 kahvitarjoilua, iltapala
- sisäänpääsymaksut ja opastukset kohteisiin ohjelman mukaan
- matkanjohtajan palvelut

Suosittelemme ilmoittautumaan mahdollisimman pian oopperalippujen suuren 
kysynnän vuoksi.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.

Kuvat: Matkapojat Oy:n kotisivu
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Portugalin kiertomatka 
31.8.–6.9.2022
Kohteena Portugalin sykkivä pääkaupunki Lissabon ja vehreydellään, laaksoil-
laan ja metsäisillä mäenrinteillään lumoava manner-Portugalin pohjoisosa. 
Matkaan mahtuu useita viehättäviä pikkukyliä, kuten Sintran satulinnojen kau-
punki, Cascaisin lomakaupunki, keskiaikainen Obidos, Portugalin värikkäim-
mäksi kalastajakyläksi kutsuttu Nazare sekä tietenkin myös Porton upea histo-
riallinen kaupunki.

Matkaohjelma
Keskiviikko 31.8.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 14.00. Helsingin lentoasemalla lähtöselvitys 
ja Finnairin iltalento Helsingistä Lissaboniin lähtee klo 18.20. Lentoaika noin 4 
tuntia ja 50 minuuttia. Suomenkielinen opas ja bussi ovat vastassa lentokentäl-

lä. Kuljetus keskustassa sijaitsevaan, vuonna 
2021 valmistuneeseen Hotel Lumeniin.

Torstai 1.9. Lissabon
Aamiainen hotellissa. Lissabonin kaupunki 
on yksi Euroopan vanhimpia pääkaupunkeja. 
Lissabonin linnat, kirkot ja luostarit kertovat 
maan mahtavasta ja värikkäästä mennei-
syydestä. Kiertoajelun aikana nähdään 
Lissabonin tärkeimmät nähtävyydet, kuten 
löytöretkeilijän muistomerkki, presidentin 
palatsi, Belemin torni ja Vasco da Gaman 
silta. Vieraillaan Unescon maailmanpe-
rintöluetteloon kuuluvassa St. Jeromen 
luostarissa, joka rakennettiin 1500-lu-
vulla kunnioittamaan Vasco da Gaman 

meritien löytymistä Intiaan. Tutustutaan myös Baixan 
osaan kaupungista, joka tuhoutui kokonaan vuoden 1755 maanjäristyksessä 

ja sitä seuranneessa tsunamissa. Alue rakennettiin uudestaan ruutukaavaan, ja 
nykyään se on eloisa ja kaunis kaupungin keskusta. Päivän kruunaa illallinen, 
jonka aikana kuunnellaan kaihomielistä, perinteistä portugalilaista kansanmu-
siikkia, fadoa.

Perjantai 2.9. Sintra – Cabo da Roca – Cascais – Estoril
Aamiainen hotellissa. Päivän ensimmäinen kohde on Unescon maailmanperin-
töluetteloon kuuluva palatsien ja puutarhojen Sintra, jota Portugalin kuninkaal-
liset hoveineen asuttivat 
jo keskiajalla. Seuraava 
kohde on Cabo da Roca, 
joka on Euroopan läntisin 
paikka ja jossa niemen-
kärki nousee yli sadan 
metrin korkeuteen At-
lantin aalloista. Ajetaan 
edelleen Atlantin rannik-
koa pitkin viehättävään 
Cascaisin lomakaupun-
kiin, joka on sekoitus 
sekä kansainvälisiä että 

Matkan hinta:
1 490 €/hlö 
kahden hengen 
huoneessa

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 250 €
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portugalilaisia vaikutteita. Ennen paluuta Lissaboniin nähdään myös kuuluisan 
Estorilin kasino. Paluu Lissaboniin iltapäivällä, minkä jälkeen ohjelma on vapaa. 
Yhteinen illallinen hotellissa. Päivän ajomatka noin 90 kilometriä.

Lauantai 3.9. Obidos – Nazare – Alcobaca – Porto
Aamiaisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen ajetaan Obidosin kaupunkiin, 
joka kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon ja on yksi Portugalin parhai-
ten säilyneistä keskiaikaisista kaupungeista. Obidosia kutsutaan myös nimellä 
Vila das Rainhas, kuningatarten kylä, sillä se on ollut perinteisesti Portugalin 
kuningattaren myötäjäislahja. Seuraava kohde on Portugalin värikkäimmäksi 
kalastajakyläksi kutsuttu Nazaren kaupunki. Nazaresta jatketaan matkaa edel-
leen Alcobacaan, missä tutustutaan kahden joen risteyskohtaan rakennettuun 
goottilaistyyliseen Pyhän Marian munkkiluostariin, joka on 
tyylinsä edustajana maan vanhin. Illansuussa saavutaan 
Portoon ja majoitutaan Black Tulip -hotelliin. Yhteinen 
illallinen hotellissa. Päivän ajomatka noin 350 kilomet-
riä.

Sunnuntai 4.9. Porto ja Guimaraes
Aamiainen hotellissa. Portosta ajetaan läheiseen 
Guimaraesin kaupunkiin, joka tunnetaan Portugalin 
synnyinsijana. Guimaraes toimi Portugalin pääkau-
punkina vuoteen 1255 asti. Vieraillaan Guimaraesin 
keskiaikaisessa linnassa ja tutustutaan Guimaraesin 
historialliseen keskustaan, joka on osa Unescon 
maailmanperintöluetteloa. Palataan iltapäivällä 
Porton kaupunkiin ja maistellaan portviiniä pe-
rinteisessä viinikellarissa. Porton kaupungin värikkäistä maise-
mista päästään nauttimaan vajaan tunnin mittaisella jokiristeilyllä, jonka aikana 
nähdään kaupungin nähtävyyksiä sekä Porton kuuluisat illat. Pistäydytään myös 
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kaupungin vanhassa osassa, Ribeirassa, joka on kuin valtava ulkoilmamuseo. 
Päivän päätteeksi yhteinen illallinen hotellissa. Päivän ajomatka noin 120 kilo-
metriä.

Maanantai 5.9. Porto – Coimbra – Tomar – Lissabon
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Päivän ensimmäinen kohde on 
Coimbran kaupunki, joka sijaitsee kukkulalla Mondego-joen rannalla. Coimbra 
oli maan pääkaupunki keskiajalla. Tutustutaan Coimbran nähtävyyksiin kävely-
kierroksella, jonka aikana nähdään muun muassa 1100-luvulla rakennettu kat-
edraali, joka on maan merkittävin romaanisen tyylin kirkko, sekä 1290-luvulta 
peräisin oleva yliopisto, joka on yksi Euroopan vanhimmista. Jatketaan matkaa 
Tomarin kaupunkiin, jossa vieraillaan Unescon suojeluksessa olevassa Convento 
de Cristo -luostarissa, joka toimi aikoinaan temppeliritarikunnan päämajana. 
Päivän päätteeksi ajetaan Lissaboniin, jossa Lumen-hotelliin majoittumisen jäl-
keen nautitaan yhteinen illallinen. Päivän ajomatka noin 320 kilometriä.

Tiistai 6.9. Lissabon – Helsinki
Varhainen eväsaamiainen ja huoneiden luovutus. Kuljetus lentokentälle, josta 
Finnairin aikainen aamulento Helsinkiin lähtee klo 6.50. Lentoaika noin 4 tuntia 
40 minuuttia. Kuljetus Vantaan lentoasemalta Turkuun, jonne saavutaan noin 
klo 17.00.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- lennot Helsinki-Lissabon-Helsinki Finnairin reittilennoilla
- yksi lentokoneen ruumaan menevä matkatavara/henkilö, paino enintään 23 kg
- hotelliyöpymiset kahden hengen huoneessa aamiaisin
- turistivero hotelleissa
- 5 illallista ruokajuomineen
- retket ja vierailut ohjelman mukaan sekä sisäänpääsymaksut
- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut
- matkanjohtajan palvelut

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.
Kuvat: Matkapojat Oy:n kotisivu
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Lapin valloitus 
17.–23.9.2022
Suomen Lapissa voi kokea ruskan kaikissa väreissään ja nauttia Lapin 
luonnosta ja herkuista. Ivalo on matkakohde, joka kuuluu Inarin kuntaan ja 
sijaitsee kauniiden tunturien, järvien ja jokien keskellä. Tutustutaan Inariin 
ja uudistettuun Siida-luontokeskukseen Inarissa. Tehdään ikimuistoinen 
retki jäämerelle Norjan Neideniin ja Pykeijaan. Kolmas retki suuntautuu 
Lemmenjoelle ja Taatsijärvelle. Nähdään myös Saariselän maisemat ja 
Tankavaaran Kultakylä. Päivittäisiin ajomatkoihin kertyy Lapin kilometrejä, 
mutta taukoja pidetään sopivasti.

Matkaohjelma
Lauantai 17.9.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.00. Aamupäiväkahvit nautitaan Wanhalla 
Asemalla, Valkeakosken Metsäkansassa sijaitsevalla Ilolan maatilalla. Matka 
jatkuu Tampereen ja Jämsän kautta Jyväskylään. Lounastarjoilu Jyväskylän 
lähellä sijaitsevassa Vaajakosken Naissaaressa ravintola Koskenhengessä. 
Ajetaan edelleen Kuopion ja Iisalmen kautta Kajaaniin, jossa majoitutaan 
hotelli Scandic Kajanukseen.

Sunnuntai 18.9.
Aamiaisen jälkeen matka kohti pohjoista jatkuu. Ajetaan Suomussalmen kautta 
Kuusamon keskustan ohitse Rukalle. Rukahovin ravintolassa nautitun lounaan 
ja jaloittelutuokion jälkeen matka jatkuu kohti Ivaloa Kemijärven ja Sodankylän 
kautta Saariselälle. Ajetaan Saariselän kupeessa olevan Kaunispään tunturin 
huipulle, josta sään suosiessa on mainio näkyvyys ympäristöön sekä Saariselän 
turistikeskukseen. Jäljellä on noin puolen tunnin matka Ivaloon, jossa 
majoitutaan hotelli Ivaloon neljäksi yöksi. Illallinen hotellin ravintolassa.

Matkan hinta:
jäsenet 995 €
ei-jäsenet 1 015 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 230 €



58

Maanantai 19.9.
Aamiainen hotellissa. Päivän retki suuntautuu Inariin. Ajetaan Juutuan 
luontopolulle, joka on helppokulkuinen ja pituudeltaan 500 metriä suuntaansa. 
Polku päättyy Jäniskosken riippusillalle, jonka kauneuden sanotaan olevan 
lumoava. Nautitaan nuotiomakkarat Metsähallituksen laavulla. Matka jatkuu 
Siida-luontokeskukseen, jossa kahvitarjoilu. Paluumatkalla Ivaloon pysähdytään 
Karhunpesäkivellä, joka on mainio matkamuistojen ostospaikka. Retken kesto 
noin 7 tuntia. Tunnelmallinen kotapäivällinen hotellin omassa kammissa.

Tiistai 20.9.
Varhaisen aamiaisen jälkeen lähdetään päivän retkelle jäämerelle. Ajoreitti 
kulkee Inarijärven kauniita rantoja myötäillen kohti Näätämöä, jossa 
ylitetään Suomen ja Norjan raja. Jatketaan Nejdeniin, jossa pysähdytään 

ihastelemaan paikkakunnan kuuluisaa koskea. Reitti 
jatkuu Varangin vuonojen rantoja pitkin Pykeijaan. 
Suomalaisten 1800-luvun nälkävuosina asuttamaa 
Pykeijan kaunista, jäämeren tuulien ja tuiskujen 
hopeoimaa kylää kutsutaan satumaaksi. Matkalaisille 
kerrotaan kylän historiaa. Kahvit ja retkieväät nautitaan 
sopivassa vaiheessa luonnon helmassa. Paluumatka 
kulkee jäämeren rantoja pitkin Nuorgamiin ja sieltä 
Tenojoen vartta Utsjoelle, jossa pysähdytään hetkeksi 
historiallisille kirkkotuville. Päivän aikana nähdään 
upeita maisemia, ja retkiopas kertoo eri alueiden 
historiasta, nykypäivästä ja kulttuurista. Iltamyöhään 
palataan takaisin Ivaloon ja hotellin, jossa nautitaan 
illallinen. Kokopäiväretken kesto noin 11 tuntia.

Keskiviikko 21.9.
Aamiaisen jälkeen lähdetään ajamaan kohti Lemmenjokea ja Juntinojaa, 
jossa kerrotaan nykyaikaisista poroerotuksista ja aita-alueesta. Matka jatkuu 
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Pokan kylästä Taatsijärvelle, jonka rotkomaisessa 
luoteisosassa kohoavat mahtava Taatsin seitakivi 
ja lähes pystysuora kallioseinämä, Taatsinkirkko. 
Autiotuvan pihassa keitetään nokipannukahvit ja 
nautitaan retkieväät. Kotimatkalla pysähdytään 
vanhalla asuinkentällä sijaitsevalla Pokan 
kotiseutumuseolla, jossa päästään tutustumaan 
1920-luvulta saakka keräiltyihin esineisiin. Paluu 
hotelliin ja päivällinen. Retken kesto noin 8 tuntia.

Torstai 22.9.
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Alkumatkasta 
pysähdytään hetkeksi Tankavaaraan, jossa tutustutaan Kultamuseossa 
kullankaivuun historiaan Lapissa. Matka jatkuu Sodankylän kautta Napapiirille, 
jossa nautitaan lounas Joulutalon ravintolassa. Mahdollisuus ottaa kuva 
virallisen Napapiirin kyltin alla. Matka jatkuu edelleen Kemin kautta Ouluun, 
jossa majoitutaan hotelli Scandic Oulu Cityyn.

Perjantai 23.9.
Aamiainen hotellissa. Matka jatkuu kohti etelää Pohjanlahden rannikkotietä 
myöten. Ohitetaan Raahe, Kalajoki ja Kokkola ennen kuin käännytään 
sisämaahan päin. Jatketaan edelleen Kauhavan ja Lapuan kautta Seinäjoelle, 
jossa lounas hotelli Sorsanpesässä. Lounaan jälkeen lähdetään kotimatkan 
viimeiselle osuudelle, joka vie Kauhajoen, Kankaanpään ja Huittisten kautta 
Turkuun, jonne saavutaan noin klo 19.00.

Matkan hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset ohjelman mukaan
- hotellimajoitukset kahden hengen huoneessa aamiaisineen
- iltasaunamahdollisuus hotelli Ivalossa neljänä iltana
- opastetut retket ja tutustumiskohteet
- retkieväät kolmena päivänä ja kahvitarjoilu matkan ensimmäisenä päivänä
- 4 päivällistä hotelli Ivalossa
- 4 lounasta matkan aikana
- matkanjohtajan palvelut

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.
Kuvat: Matkapojat Oy:n kotisivu



Joulumatka Peurunkaan 
23.–26.12.2022
Nautitaan kiireettömästä joulusta kylpylän poreissa rentoutuen tai aktiviteettien 
parissa sisällä tai ulkona. Herkutellaan aamiais- ja juhlapöydässä. Vietetään 
joulu keskellä kaunista keskisuomalaista luontoa Peurunkajärven rannalla 
Laukaassa.

Matkaohjelma
Perjantai 23.12. 
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 10.00. Ajetaan Tampereen kautta kohti 
Jyväskylää. Matkalla nautitaan kahvit Oriveden Orituvassa. Perillä majoitutaan 
Peurungan kylpylähotelliin ja nautitaan päivällinen. Jouluista iltaohjelmaa.

Lauantai 24.12. 
Aamiainen hotellissa. Kylpylässä on tarjolla perinteistä jouluohjelmaa, 
kuten kuusenhakuretki ja -koristelu sekä joulupukin vierailu. Puurolounas ja 
jouluaaton päivällinen juhlapöydästä.

Sunnuntai 25.12. 
Aamulla mahdollisuus käydä Laukaassa joulukirkossa. Paluu hotellille 
ja aamiainen. Joulupäivän muina aterioina ovat lounas ja päivällinen 
juhlapöydästä. Jouluohjelmassa muun muassa kynttiläuintia ja kotahetki.

Maanantai 26.12. 
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja lähtö kotimatkalle klo 10.00. 
Matkalla pysähdytään tapaninpäivän lounaalle Lempäälän Vaihmalan 

Hoviin Vanajaveden rannalle. Vaihmalan omasta putiikista löytyy laadukkaat 
tuotteet niin sisustukseen, puutarhanhoitoon kuin vaatetukseen. Turkuun 
saavutaan noin klo 16.30. 

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset matkaohjelman mukaan
- hotellimajoitus kahden hengen huoneessa kylpylähotelli Peurungassa
- sauna- ja allasosasto sekä kuntosali käytössä aukioloaikojen puitteissa
- 3 aamiaista, 3 lounasta, 3 päivällistä, kahvitarjoilu
- jouluinen ohjelma kylpylähotelli Peurungassa
- käynti Laukaassa joulukirkossa joulupäivänä
- matkanjohtajan palvelut

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.
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Matkan hinta:
jäsenet 685 €
ei-jäsenet 705 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 100 €

Kuvat: Matkapojat Oy:n kotisivu


