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Tervetuloa matkalle!
Matkari on jo usean vuosikymmenen ajan vienyt matkustajia moniin 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. Palveluksessa-
si on huolehtiva matkanjohtaja ja asiantuntevat paikallisoppaat. Monet Matkarin asiakkaista 
lähtevät mukaan uudelleen joka vuosi, ja uudet matkailijat ovat aina lämpimästi tervetulleita!

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-henki-
lökortti. Kehotamme hankkimaan kaikille matkoille kattavan peruutusturvan sisältävän mat-
ka- ja matkatavaravakuutuksen sekä tarkistamaan perusrokotusten voimassaolon. Suosit-
telemme myös hankkimaan Kelasta maksuttoman eurooppalaisen sairaanhoitokortin, joka 
oikeuttaa saamaan lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa oleskellessasi tilapäisesti 
missä tahansa EU-maassa.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin ja peruutuksiin esimerkiksi matkustajamää-
räysten ja -suositusten vuoksi. Ajantasaisen tiedon löydät verkkosivuiltamme.

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

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

Matkan hinta:
jäsenet 60 €
ei-jäsenet 70 €

Matkan hinta:
jäsenet 115 €
ei-jäsenet 135 €

Kirkkoretki Taivassaloon 
keskiviikkona 12.4.2023
Taivassalon Pyhän Ristin harmaakivikirkko on rakennettu 1400-luvulla. Kirkko 
on runsaine maalauksineen säilynyt hyvin keskiaikaisessa asussaan. Suomen 
kansallisaarteisiin kuuluu krusifiksi 1300-luvulta. Retkellä käydään myös 
Hakkenpäässä Viiasten kartanossa ja Ketarsalmen Kievarissa.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.30. Ajetaan Taivassaloon, jossa tutustutaan 
Taivassalon upeaan kirkkoon. Kirkosta ajetaan Hakkenpäähän vuonna 1779 
rakennettuun Viiasten kartanomuseoon. Opastetun museovierailun jälkeen 
matka jatkuu Ketarsalmen Kievariin, jossa nautitaan herkullinen buffetlounas 
sata vuotta vanhojen graniittiseinien suojassa. Kievarin pihapiirissä sijaitsee 
Tukikohta Motti korsuineen, joka esittelee aidolla tavalla suomalaisen 
korpisotilaan sodanaikaisia rintamaolosuhteita. 
Paluu Turkuun noin klo 16.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- kirkon esittely 
- sisäänpääsy museoon ja opastus
- lounas
- matkanjohtajan palvelut

Espoon kartanokierros 
lauantaina 13.5.2023
Espoon alueella on runsaasti kartanoita ja huviloita. Suuri osa kartanoista on noussut 
Kuninkaantien läheisyyteen, ja niillä onkin usein pitkä historia. Joihinkin kartanoista 
pääsee myös sisätiloihin tutustumaan, mutta suurin osa on yksityiskäytössä. 
Topeliuksen sanojen mukaan ”jokainen kartano on kuin muistomerkki”.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.30. Ajetaan Espooseen ja nautitaan ensin 
aamukahvit Bembölen kahvituvalla 1700-luvun ympäristössä. Tehdään lyhyt 
opastettu Uutta ja vanhaa -kaupunkikierros Espoon keskustassa. Metroasemat 
jo sinänsä ovat hieno taidenäyttely, sillä jokainen Espoon metroasema on 
omanlaisensa. Matkalla nähdään myös muun muassa Albergan kartano, 
Hagalundin kartano, Träskändan kartano, Oittaan ja Bodumin kartano sekä 

Espoon kartano ja vanha kiviholvisilta. Nautitaan lounas kauniissa, 
tunnelmallisessa Backbyn kartanossa. Lounaan jälkeen vieraillaan 
arkkitehtikolmikko Geselliuksen, Lindgrenin ja Saarisen rakentamassa 
ateljeekodissa, Hvitträskin kartanossa. Ajetaan takaisin Turkuun, jonne 
saavutaan noin klo 18.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- kahvitarjoilu ja lounas
- sisäänpääsymaksut ja paikallisoppaan palvelut

       - matkanjohtajan palvelut
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Matkan hinta:
jäsenet 125 € 
ei-jäsenet 145 €

Mäntyluoto ja Reposaari 
perjantaina 9.6.2023
Retkellä tutustutaan pitkistä hiekkarannoistaan tunnettuun Poriin, Mäntyluodon 
mielenkiintoisiin satama-alueisiin, Kallon saaren viehättävään majakkaan ja 
merivartioasemaan sekä Reposaaren idyllisiin puutalomaisemiin. Reposaari 
on noin tuhannen asukkaan saari, joka tunnetaan myös lempinimellä Räpsöö. 
Saarella on pituutta noin kolme kilometriä ja leveyttä puoli kilometriä. 

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.00. Ajetaan Porin keskustaan, jossa 
nautitaan kahvit Porin suomalaisella klubilla. Tehdään kaupunkikierros 
paikallisoppaan johdolla ja jatketaan matkaa Mäntyluodon 
satamakaupunginosaan. Ajetaan pengertietä pitkin Kallon saareen, jossa 
sijaitsee Kallon majakka, merivartiosto ja luotsiasema. Jatketaan matkaa 
oppaan johdolla Hyötytuulen tuulivoimapuiston ja opastuskeskuksen kautta 
Reposaareen, jossa lounastarjoilu ravintola Merimestassa. Tehdään kävelykierros 
idyllisissä puutalomaisemissa ja nähdään muun muassa Reposaaren kirkko ja 
Eino Gröhnin kotitalo. Paluu Turkuun noin klo 18.30.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- kahvi ja lounas
- matkanjohtajan ja paikallisoppaan palvelut 
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”Loma” Viikinsaaren kesäteatterissa 
lauantaina 1.7.2023
Viikinsaaren kesäteatterissa nähdään kesällä klassikkokomedia Loma. 
Esitys perustuu Risto Jarvan erittäin suosittuun elokuvaan, joka sai aikoinaan 
miljoonayleisön. Posketon tarina alkaa, kun säntillinen pankkivirkailija Aimo 
Niemi on matkalla Innsbruckin olympialaisiin kannustamaan suomalaisia 
hiihtäjiä, mutta lentoasemalla sattuu sekaannus. Liian myöhään Aimo tajuaa 
istuvansa väärässä koneessa, joka vie hänet hiihtovarusteineen rantalomalle. 
Aurinkoinen esitys vie musiikin saattelemana hullunkuriselle matkalle 
1970-luvun hengessä. Esityksen ohjaa Ola Tuominen, jonka edellinen Jarvan 
elokuvan pohjalta tehty ohjaus ”Mies, joka ei osannut sanoa ei” oli menestys 
Viikinsaaren kesäteatterissa. Pääroolissa nähdään upeaääninen näyttelijä Miika 
Laakso ja muissa rooleissa muun muassa Annu Valonen ja Elina Saarela.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.30. Ajetaan Tampereen Laukontorille, josta 
kuljetus laivalla Viikinsaareen. Nautitaan buffetlounas Viikinsaaren ravintolassa 
ennen klo 13.45 alkavaa esitystä. Teatterissa katettu katsomo. Paluu Turkuun 
noin klo 18.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- laivamatkat ja lounas
- teatterilippu
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet 130 €
ei-jäsenet 150 €
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Matkan hinta:
jäsenet 90 €
ei-jäsenet 100 €

Kuva: Sassa Huolman

Kahdeksan lossin kierros 
keskiviikkona 12.7.2023
Päiväretki houkuttelee vuodesta toiseen ihailemaan kesäisiä saaristomaisemia ja 
tutustumaan saaristokuntiin.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.00. Ajetaan kohti kesäistä Kustavia 
ja nautitaan aamukahvit ja munkit Kustavin Savipajalla. Matka jatkuu 
yhteysaluksella Iniöön. Kirkkoon tutustumisen jälkeen lounas tarjoillaan Lolan 
ravintolassa. Jatketaan meriteitse Houtskariin ja sieltä Korppooseen. Käydään 
kahvilla Nauvossa Majatalo Martan ravintola Ailis Kryddorissa ja vieraillaan 
viereisessä Nauvon keskiaikaisessa kivikirkossa. 
Ennen Paraisten lossille ajoa ehditään katsella hetki 
vierasvenesataman vilkasta elämää. Turkuun saavutaan 
noin klo 20.30.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- yhteysalusmaksut
- lounas ja kaksi kahvitarjoilua
- matkanjohtajan palvelut

”Liian paksu perhoseksi” 
Uudenkaupungin kesäteatterissa 
keskiviikkona 19.7.2023
Sisko Istanmäen palkittu klassikko on humoristinen sovitus kahden kiusatun 
ihmisen rakkaustarinasta. Näytelmä kertoo hauskasti, mutta myös riipaisevasti 
Kaisun paineista kauppiasperheen ja kylän originelleja yksilöitä täynnä olevan 
väen keskuudessa. Täydellisyyttä ei tarinassa ole, ja virheitä tehdään paljon. 
Kaiken pohjalla on kuitenkin kyky antaa anteeksi ja löytää onnea arjesta. 
Jokaisella on aivan oma elämänsä elettävänä – omalla tavallaan – omilla 
siivillään. Ohjaus Raija ja Pentti Nokkala.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 17.00. Lentävän lokin kesäteatteri sijaitsee 
Pakkahuoneella, kaupunginlahden rannalla. Tila on katettu ja ilmastoitu. Esitys 
alkaa klo 19.00. Väliaikatarjoilu. Turkuun saavutaan noin klo 22.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- teatterilippu ja väliaikatarjoilu
- matkanjohtajan palvelut

Matkan hinta:
jäsenet 65 €
ei-jäsenet 75 €
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Matkan hinta:
jäsenet 115 €
ei-jäsenet 135 €

Kuva: Skyfox

Laukon kartano ja puistokonsertti 
keskiviikkona 2.8.2023
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 kauniille järviseudulle. Nykyään kartanossa ja sen alueella 
järjestetään puistokonsertteja ja näyttelyjä. Alueella on ravintola, kahvila, 
terassi ja puoti.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 12.00. Saavutaan Laukon kartanoon, jossa 
alkuun ruokailu herkullisesta noutopöydästä. Puotiostoksia ja historiaopastus 
kartanomiljöössä. Ennen valovoimaisen Waltteri Torikan Amore-konserttia 
on aikaa kierrellä alueen taidenäyttelyissä. Torikka esiintyy yhdessä 
yhdeksänhenkisen orkesteri l’Orchestra della speranzan kanssa. Kesäillan 
kuluessa kuullaan tuttuja viihdeklassikoita, italialaisia ja espanjalaisia sävelmiä, 
elokuvamusiikin helmiä ja kauneimpia rakkauslauluja. 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
- ruokailu ja kahvitarjoilu
- matkanjohtajan palvelut
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Matkan hinta:
jäsenet 110 €
ei-jäsenet 130 €

Tammisaari–Hanko 
torstaina 10.8.2023
Raaseporissa sijaitsevan Tammisaaren vanhakaupunki on täynnä viehättäviä 
puutalokortteleita, pieniä venesatamia ja vehreitä puistoja. Kadut ovat olleet 
olemassa samalla paikalla jo 1500-luvulla. Hangossa päästään ihailemaan 
kylpyläkaupungin upeita huviloita sekä rantakallioilta ja hiekkarannoilta 
avautuvaa horisonttia.

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.30. Ajetaan Tammisaareen, jossa nautitaan 
aamukahvit taiteilija Helene Schjerfbeckille omistetussa Café Schjerfbeck 
-kahvilassa Raatihuoneentorin laidalla. Tehdään oppaan kanssa kävelykierros 
vanhassakaupungissa, käydään kirkossa ja museokeskus Ektassa, jossa 
tutustutaan pysyviin näyttelyihin ”Helene Schjerfbeckin elämä ja taide” sekä 
”Raasepori kautta aikojen”. Matka Tammisaaresta Hankoon jatkuu Lappohjan 
ja Tvärminnen kautta. Lounas tarjoillaan upeissa puitteissa Hangon Casinolla. 
Opastettu kävelykierros rantakadulla sekä vierailu kirkkoon ja vesitorniin. Ennen 
paluumatkalle lähtöä käydään ihastelemassa aivan rantakalliolla, pienellä 
Mäntysaarella sijaitsevaa Neljän Tuulen Tupaa, jota Mannerheim isännöi 
vuosina 1927–1933. Turkuun saavutaan noin klo 18.30.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- sisäänpääsyliput 
- kahvitarjoilu ja lounas
- matkanjohtajan ja paikallisoppaiden palvelut
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Matkan hinta:
jäsenet 100 €
ei-jäsenet 120 €

Matkan hinta:
jäsenet 75 €
ei-jäsenet 85 €

Kuva: Fiskars Village

Tampereen Vapriikki 
lauantaina 14.10.2023
Tammerkosken rannalla sijaitseva Vapriikki on monipuolinen museokeskus, 
joka tarjoaa nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Esillä on yli kymmenen 
näyttelyä, joiden teemat vaihtelevat historiasta tekniikkaan ja luonnontieteisiin. 
Vapriikista löytyy huikea määrä museoita – Tampereen luonnontieteellinen 
museo, Tampereen kivimuseo, Suomen Jääkiekkomuseo, Mediamuseo Rupriikki, 
Suomen Pelimuseo ja Postimuseo. Vieraita palvelee myös museokauppa, jossa 
on runsaasti kirjallisuutta, lahjoja ja tuliaisia. 

Matkaohjelma
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.00. Saapuminen Tampereelle ja 
museokeskukseen, jossa aluksi tunnin opastuskierros näyttelytiloissa. Lounas 
nautitaan Vapriikin ravintola Valssissa. Mahdollisuus tutustua Vapriikkiin oman 
mielenkiinnon mukaan. Ennen kotimatkaa tehdään paikallisen oppaan johdolla 
tunnin mittainen hauska kiertoajelu, jonka aikana kaupunkin nähtävyyret 
tarjoillaan pipa päässä reteellä tampereen kiälellä! Kiertoajelulla päästään 
tutustumaan tamperelaiseen elämänmenoon ja saadaan pikakurssi tampereen 
kiäleen. Turkuun saavutaan noin klo 18.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- lounastarjoilu ja kahvit
- opastus näyttelytiloissa
- opastettu kiertoajelu
- matkanjohtajan palvelut

Joulutunnelmaa Fiskarsin ruukissa 
lauantaina 25.11.2023
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 Kuparipajan 
ravintolassa. Lounaan jälkeen on aikaa kierrellä putiikeissa ja tehdä 
löytöjä pukinkonttiin tai vain nauttia paikan tunnelmasta. Paluumatkalla 
ajetaan Muurlan myymälän kautta. Turkuun saavutaan noin klo 17.30.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- opastus
- lounas ja kahvi
- matkanjohtajan palvelut 
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Kotimaan yöpymismatkat ja
ulkomaanmatkat

Matkan hinta:
jäsenet 730 €
ei-jäsenet 750 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 130 €

Saarenmaa–Hiidenmaa 18.–21.5.2023
Matkalla päästään tutustumaan Viron suurimpaan saareen, Saarenmaahan, 
sekä historiallisista majakoistaan ja koskemattomasta luonnostaan tunnettuun 
Hiidenmaahan. 

Matkaohjelma
Torstai 18.5.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 7.30. Ajetaan Helsinkiin, josta laiva 
lähtee klo 10.30. Laivalla nautitaan brunssi noutopöydästä. Paikallisopas 
on ryhmää vastassa Tallinnan satamassa. Ajetaan viehättävään 
Haapsalun kylpyläkaupunkiin, jossa tehdään kiertoajelu. Haapsalusta 
jatketaan matkaa Rohukülan satamaan, josta laiva lähtee kohti 
Hiidenmaan saarta. Laivamatka kestää noin 1,5 tuntia. Päivällinen ja 
majoittuminen hotelli Sonajalaan.

Perjantai 19.5.
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä tutustutaan Hiidenmaan 
pohjoisrannikkoon. Saarikierroksella nähdään 1500-luvulta peräisin oleva 
Kõpun majakka ja maailmankuulun insinöörin Gustave Eiffelin toimistossa 
suunniteltu Tahkunan majakka. Vieraillaan katajametsistään tunnetulla Kassarin 
niemimaalla. Hiidenmaan museon Kassarin näyttelyrakennuksessa voi tutustua 
saaren historiaan. Vieraillaan myös Vaemlan villatehtaalla. Iltapäivällä tunnin 
lauttamatka Sôrun satamasta Saarenmaan Triigiin, josta noin puolen tunnin 
ajomatka Kuressaareen. Majoittuminen Johan Spa -hotelliin, jossa nautitaan 
yhteinen illallinen. 

Lauantai 20.5.
Aamiainen hotellissa. Kuressaaren vanhankaupungin kävelykierroksella nähdään 
muun muassa raatihuone, tori ja Lossipark-kaupunginpuisto. Tutustutaan 
Piispanlinnaan ja museoon. Ajetaan aivan saaren eteläkärkeen Sörven 
vierailukeskukseen, jossa katseenvangitsijana toimii Itämeren alueen korkein 
majakka. Palataan hotelliin ja nautitaan yhteinen päivällinen Kuressaaren 
suositussa, historiallisessa Veski-myllyravintolassa.

Sunnuntai 21.5.
Aamiaisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen lähdetään ajamaan kohti Kuivastun 
satamaa. Alkumatkasta käydään katsomassa Kaalin kylän luonnonnähtävyyttä, 
vaikuttavaa meteoriittikraatterikenttää. Tallinnassa on hetki aikaa esimerkiksi 
ostostentekoon ennen laivan lähtöä klo 16.30. Laivalla päivällinen buffetpöydästä. 
Laiva saapuu Helsinkiin klo 18.30. Turkuun saavutaan noin klo 21.00.

Hintaan sisältyy: 
- bussikuljetukset
- laivamatkat ohjelman mukaan
- kolme yötä hotellissa kahden hengen huoneessa
- 3 aamiaista, 1 lounas, 4 päivällistä
- sisäänpääsymaksut ja suomenkielisen paikallisoppaan palvelut
- matkanjohtajan palvelut

Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilökortti. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.
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Ilmajoen Musiikkijuhlat – Armi 17.–18.6.2023
Ilmajoen Musiikkijuhlat tarjoaa upeita ooppera- ja konserttielämyksiä 
Pohjanmaalla, Kyrönjoen rannan perinnemaisemissa. Tänä kesänä nähdään 
kantaesityksensä ooppera Marimekon perustajasta Armi Ratiasta. Armin 
tarina on keskeinen osa suomalaisen muotoilun ja muodin historiaa. 
Ratian ja hänen miehensä perustama tekstiiliyritys Marimekko on jatkanut 
maailmanvalloitustaan 1950-luvulta tähän päivään asti. Teoksen säveltää Eeva 
Kontu ja libretosta sekä ohjauksesta vastaa Heta Haanperä. Armina esiintyy 
mezzosopraano Lilli Paasikivi.

Matkaohjelma
Lauantai 17.6.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 10.00. Ajetaan Hämeenkyröön Frantsilan 
Kehäkukkaan, jossa nautitaan maittava lounas luomubuffetpöydästä. Kauniissa 
vuonna 1875 rakennetussa koulurakennuksessa toimii talonpoikaistyyliin 
sisustettu kasvisravintola sekä monipuolinen yrtti- ja lahjatavaramyymälä. 
Jatketaan matkaa Seinäjoelle, missä vieraillaan Alvar Aallon suunnittelemassa 
hallinto- ja kulttuurikeskuksessa ja Lakeuden Risti -kirkossa. Aalto-keskus on 
yksi merkittävimpiä arkkitehtonisia kokonaisuuksia Suomessa. Ajetaan hotelli 
Sorsanpesään, joka sijaitsee vehreällä ja kulttuurihistoriallisesti merkittävällä 
Törnävän puisto- ja kartanoalueella. Majoittuminen hotelliin. Ilta vapaata aikaa.

Sunnuntai 18.6.
Aamiainen hotellissa. Käydään opastetulla kierroksella 
Törnävän museossa, kartanossa ja ulkomuseoalueella. 
Ajetaan Ilmajoelle, missä Armi-ooppera alkaa klo 13.00. 
Väliaikatarjoilu. Esityksen jälkeen ajetaan Jalasjärvelle, 
missä herkullinen buffetpöytä tarjolla Pihlajan Kevarissa 
Korkeakosken maisemissa. Jatketaan matkaa Porin ja 
Rauman kautta Turkuun, jonne saavutaan 
noin klo 21.00. 

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisella
- lounas ja päivällinen sekä väliaikatarjoilu
- oopperalippu
- kiertoajelu ja opastus Seinäjoella
- matkanjohtajan palvelut

Vastuullinen 
matkanjärjestäjä 
Matkapojat Oy.

Kuva: Jussi Niukkala

Matkan hinta:
jäsenet 370 €
ei-jäsenet 390 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 50 €
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Juhannusmatka Kökariin 23.–25.6.2023
Kökar on Ahvenanmaan saariston uloin saariryhmä, joka koostuu asutusta 
saaresta ja sitä ympäröivistä tuhansista pienemmistä saarista ja luodoista. 
Ulkosaariston luonto on karu ja kivinen, mutta sille on tyypillistä myös vehreät 
metsiköt, kauniit niityt ja suojaavat lahdet. Meri ja jäät ovat miljoonien vuosien 
ajan muovanneet kallioita ja synnyttäneet niihin kauniita muodostelmia 
ja kuvioita. Punaiset saaristolaismökit ja kallioilla katajapensaiden suojissa 
laiduntavat lampaat luovat idyllisen maiseman.

Matkaohjelma
Perjantai 23.6.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 10.00. Ajetaan Korppoon Galtbyhyn, josta 
matka jatkuu yhteysaluksella meriteitse Kökarin saarelle klo 12.20. Matka kestää 
noin 2,5 tuntia. Laivalla on kahvila, josta voi ostaa omakustanteisesti suolaista ja 
makeaa syötävää. Perillä majoitutaan Karlsbyn Brudhäll-hotelliin. Osallistutaan 
maistongin pystytykseen sekä juhannusohjelmaan ja nautitaan illallinen hotellin 
ravintolassa.

Lauantai 24.6.
Aamiainen hotellissa. Tutustutaan Kökarin saareen kävellen ja bussilla. Käydään 
muun muassa kirkossa ja museossa. Iltapäivän retkikohteena Källskärin 
ainutlaatuinen saari, jonne matkataan veneellä yhdessä paikallisoppaan 
kanssa. Saareen on jo vuosisatoja tultu ihailemaan Källskärin kannua, joka on 
noin kolmen metrin korkuinen jääkauden kannun muotoon muovaama kivi. 
Saarella on myös kauniita pirunpeltoja. Källskär tunnetaan saareen rakastuneen 
ruotsalaisen vapaaherra ”kreivi” Göran Åkerhielmin kesäpaikkana, jossa hän 
asui kesät vuodesta 1958 vuoteen 1983. Hän rakennutti saareen hirsihuvilan 
piharakennuksineen, sataman ja kauniin puutarhan. Maanmerkkinä saarella 
seisoo Firenzestä asti rahdattu Hermes-jumalan patsas, joka toivottaa vieraat 
tervetulleeksi. Myös Tove Jansson on ollut aikanaan yksi saaren kuuluisista 
vierailijoista. Retken kesto noin 4 tuntia. Paluu Kökariin hotellille, jossa ruokailu. 
Illalla vapaata ohjelmaa.

Sunnuntai 25.6.
Aamiainen hotellissa. Yhteysalus lähtee paluumatkalle klo 12.30. Korppooseen 
saavutaan klo 15.00 ja jatketaan matkaa Turkuun, jonne saavutaan noin klo 17.00. 

Ota matkalle mukaan hyvät jalkineet ja säänmukainen vaatetus. 
Emme suosittele matkaa liikuntaesteisille. Källskärin retkellä säävaraus. 
Pidätämme oikeuden yhteysaluksen aikataulumuutoksiin.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- yhteysalusmaksut
- kaksi yötä hotellissa kahden hengen huoneessa aamiaisilla
- 2 päivällistä
- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut
- kiertoajelu ja veneretki
- matkanjohtajan palvelut

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.

Matkan hinta:
jäsenet 460 € 
ei-jäsenet 480 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 105 €
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Hinta/matka:
jäsenet 880 €
ei-jäsenet 900 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 150 €

Savonlinnan Oopperajuhlat
Taikahuilu 5.–7.7.2023 
Viulunsoittaja katolla 26.–28.7.2023

Viulunsoittaja katolla vie katsojan vuoteen 1905, ukrainalaiseen Anatevkan 
kylään, jossa maitomies Tevje vaalii juutalaisia juuriaan, vaikka konfliktit 
leimahtelevat ja tsaarin santarmien joukot lähestyvät. Esitys on Theater 
Hagenin vierailuesitys, jossa esiintyy Theater Hagenin kuoro ja baletti sekä 
Hagenin filharmoninen orkesteri. Ohjaus Thomas Weber-Schallauer. Esityskieli 
saksa. Tekstitys suomeksi ja englanniksi. Esityksen kokonaiskesto noin 2 tuntia 
45 minuuttia. Yksi väliaika.

Taikahuilu on satu, joka on samaan aikaan koominen ja sydäntäsärkevä, 
kiihkeä ja dramaattinen, harras, leikkisä ja kansanomainen. Ohjaus August 
Everding, musiikinjohto Sakari Oramo. Rooleissa nähdään suomalaislaulajien 
kärkijoukkoa. Esityskieli suomi. Tekstitys suomeksi ja englanniksi. Esityksen 
kokonaiskesto noin kolme tuntia. Yksi väliaika. 

Kuva: Björn Hickmann, Theater Hagen

Kuva: Soila Puurtinen
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Matkaohjelma
Keskiviikko 5.7. / Keskiviikko 26.7.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 8.00. Ajetaan Hämeenlinnaan, jossa 
kahvitarjoilu tunnelmallisessa Piparkakkutalossa. Jatketaan matkaa Mikkeliin 
ja nautitaan lounas Kenkäverossa, ainutlaatuisessa pappilamiljöössä aivan 
Saimaan rannalla. Aikaa jää myös puutarhan ja myymälöiden katselemiseen. 
Matka jatkuu Savonlinnaan, jossa majoitutaan hotelliin kahdeksi yöksi. 
Taikahuilu-matkalla majoitutaan Pietari Kylliäiseen ja Viulunsoittaja katolla 
-matkalla kesähotelli Tottiin. Iltapala idyllisessä Saima-kahvilassa ennen 
Pikkukirkon Yösoitto-konserttia, joka alkaa klo 21.00.

Torstai 6.7. / Torstai 27.7.
Aamiainen hotellissa. Ajetaan Rantasalmen maisemiin ja vieraillaan Hakoapajan 
Aikhituvilla. Alue on Suomen suurin uppopuukylä. Käkkyrämetsät ja muhkeat 
kalliot kätkevät sisäänsä Esa Heiskasen hakopuista rakentaman elämätyön. 
Kuullaan tarinoita ja tutustutaan päänäyttelyyn sekä pihapiiriin. Lounas 
nautitaan viereisessä Porosalmen Järvisydämessä kestikievarin piikatyttöjen 
tarjoilemana. Mahdollisuus tutustua omatoimisesti upeaan alueeseen. Paluu 
hotelliin. Illalla tehdään MS Elviiralla saaristoristeily, joka päättyy Olavinlinnan 
takalaituriin, josta päästään seuraamaan klo 19.00 alkavaa esitystä.

Perjantai 7.7. / Perjantai 28.7.
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Ajetaan Suomen kansallismaisemaa 
ihaillen Punkaharjulle ja vieraillaan Johanna Oraksen taidekartanossa ja 
ateljeessa sekä nähdään hotelli Punkaharju. Jatketaan matkaa Imatralle ja 
nautitaan maittava lounas legendaarisessa Imatran Valtiohotellissa. Matka 
jatkuu Loviisaan, jossa kahvitarjoilu Creutzin kreivisuvun omistamassa 
upeassa Malmgårdin linnakartanossa. Opastettu kartanokierros ja tilapuotiin 
tutustuminen. Ajetaan Porvoon ja Vantaan kautta Turkuun, jonne saavutaan 
noin klo 20.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- kaksi yötä hotellissa kahden hengen huoneessa
- konserttilippu
- lippu Taikahuilu tai Viulunsoittaja katolla -oopperaan, A-katsomo
- 2 aamiaista, 3 lounasta, 2 kahvitarjoilua, iltapala
- sisäänpääsymaksut ja opastukset kohteisiin ohjelman mukaan
- matkanjohtajan palvelut 

Suosittelemme varaamaan 
matkan mahdollisimman pian 
oopperalippujen suuren 
kysynnän vuoksi. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Matkapojat Oy.

Kuva: Valtteri Hirvonen



Kiertomatka Itävallan ja Saksan Alpeille 
29.8.–3.9.2023
Matka on täynnä unohtumattomia ja henkeäsalpaavia maisemia, jotka ovat 
kuin suoraan satukirjasta! Itävallassa matkan kohokohtia ovat muun muassa 
2 500 metrin korkeuteen nouseva tie keskellä lumihuippuisia Alppeja, maan 
korkeimmat vesiputoukset ja Sound of Music -musikaalista tunnettu Salzburg. 
Saksassa vieraillaan Hitlerin kivisessä Kotkanpesässä ja nähdään perinteikäs 
Baijerin pääkaupunki München. Koko matkan ajan majoitutaan samassa hotel-
lissa Zell am Seen hulppeissa alppimaisemissa.

Matkaohjelma
Tiistai 29.8. Turku – München – Zell am See
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 4.00. Ajetaan Helsinki-Vantaan lentoasemal-
le, josta Finnairin aamulento Müncheniin lähtee klo 8.00 ja saapuu perille klo 
9.35. Lentoaika 2 tuntia 35 minuuttia. Suomenkielinen opas on vastassa ken-
tällä, josta ajetaan kaupunkiin. Lyhyen kiertoajelun ja kävelyn aikana nähdään 
Isarjoen rannassa sijaitsevan yli 800-vuotiaan Münchenin tärkeimpiä nähtä-
vyyksiä. Kaupungin sydän on Marienplatz ja sitä reunustavat historialliset ra-
kennukset, joista tunnetuin on yli sata metriä pitkä uusgoottilainen raatihuone 
ja vanha kaupungintalo, Altes Rathaus. Upeita maamerkkejä ovat myös Pyhän 
Pietarin kirkko 1300-luvulta sekä Frauenkirche 1400-luvulta. Lounas nautitaan 
maailmankuulussa Hofbräuhaus-ravintolassa. Iltapäivällä jatketaan matkaa Itä-
vallan puolelle Zell am Seen kaupunkiin, joka sijaitsee Salzburgin osavaltiossa, 
kirkkaan Zeller-järven rannalla. Majoittuminen illalla Hotel zum Hirscheniin. 
Päivän ajomatka noin 230 kilometriä.

Keskiviikko 30.8. Grossglocknerin alppitie
Aamiainen hotellissa. Lyhyen ajomatkan päässä sijaitsee kenties maailman tun-
netuin alppitie, Grossglockner Hochalpenstrasse. Tietä läpi Hohe Tauernin kan-
sallispuiston rakennettiin 1930-luvulla viisi vuotta. Tie on saanut nimensä Itä-
vallan korkeimman vuoren, Grossglocknerin, mukaan. Sen huippu kohoaa lähes 
neljän kilometrin korkeuteen. Myös tien varrelle jäävät kymmenet vuorenhuiput 
kohoavat kaikki yli kolmeen kilometriin. Tie kulkee korkeimmillaan 2504 metrin 

Matkan hinta:
jäsenet
ei-jäsenet

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta

Matkan hinta:
1495 €/hlö 
kahden hengen 
huoneessa

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 120 € 
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korkeudessa, ja maisemat keskellä lumihuippuisia vuoria ovat henkeäsalpaavan 
upeat. Reitin varrella on useita näköalapaikkoja, ravintoloita, kahviloita ja mat-
kamuistomyymälöitä. Paluu hotelliin iltapäivällä. Illalla nautitaan yhteinen illalli-
nen hotellissa. Päivän ajomatka noin 100 kilometriä.

Torstai 31.8. Salzburg
Aamiainen hotellissa. Päivän kohteena on Salzburgin kaupunki, joka tunnetaan 
Mozartin synnyinkaupunkina, ja se on antanut kulissit myös rakastetulle The 
Sound of Music -musikaalille. Alppien juurella Salzach-joen varrella sijaitseva 
kaupunki on yksi Euroopan suosituimmista turistikohteista, sillä se on täpö-
täynnä ihastuttavia nähtävyyksiä. Salzburgin vanhakaupunki on osa Unescon 
maailmanperintöluetteloa, ja se tunnetaan maailmanlaajuisesti hienosta barok-
kiarkkitehtuurista ja lukemattomista kirkoista. Kävelykierroksen aikana nähdään 
monet kaupungin tunnetuimmista nähtävyyksistä, kuten tuomiokirkko, Fests-
pielhaus-konserttitalo ja arkkipiispan palatsi. Vieraillaan myös Hohensalzburgin 
linnassa, joka on yksi suurimmista keskiaikaisista linnoista Euroopassa. Se sijait-
see kukkulalla, josta aukeavat upeat näköalat kaupunkiin sekä sen ympäristöön. 
Aikaa jää myös tutustua alueeseen omatoimisesti. Paluu hotelliin illansuussa ja 
yhteinen illallinen. Päivän ajomatka noin 200 kilometriä.

Perjantai 1.9. Zell am See
Aamiainen hotellissa. Koko päivä aikaa viettää kiireetön alppipäivä pienessä ja 
idyllisessä Zell am Seen kaupungissa. Hotelli sijaitsee aivan kaupungin keskus-
tassa, joten kaikki on kävelymatkan päässä. Kaupungista löytyy useita viihtyisiä 
kahviloita, ravintoloita sekä kauppoja. Lounas nautitaan hotellissa. Zell am 
See sijaitsee aivan Schmittenhöhe-vuoren juurella, joten upeita alppimaisemia 
pääsee lisämaksusta ihailemaan ylös vuorelle noin kahden kilometrin korkeu-
teen. Hienot maisemat avautuvat myös Zeller-järvelle tehtävän tunnin mittai-
sen laivaristeilyn aikana.

Lauantai 2.9. Gerlossin alppitie – Krimml-vesiputoukset – Kitzbühel
Aamiaisen jälkeen suunnataan Gerlossin alppitien huikeisiin maisemiin, jos-
sa on kulkenut kullankaivajien käyttämä polku jo kaksituhatta vuotta sitten. 
1700-luvulla rakennettiin ensimmäinen kärrytie, jonka kuitenkin tulvat ja maan-
vyörymät tuhosivat vuosien saatossa. Nykyinen alppitie valmistui vuonna 1962, 
ja sen rakentamiseen kului kaksi vuotta. Pysähdytään Krimml-vesiputouksilla, 
jotka ovat Itävallan puoleisten Alppien korkeimmat. Putouksia on kaikkiaan kol-
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me, ja ne ovat kaikki vähintään sata metriä korkeita. Matkan varrella on useita 
näköalatasanteita, joihin voi nousta polkua pitkin katsomaan henkeäsalpaavia 
näkymiä. Vieraillaan maailman kauneimmaksi vuoristokaupungiksi tituleera-
tussa Kitzbühelin kaupungissa, joka on yksi Euroopan suosituimmista talviur-
heilukeskuksista. Kaupungin idyllinen vanha keskusta värikkäine taloineen on 
ilo silmälle. Paluu hotelliin myöhään iltapäivällä ja yhteinen illallinen. Päivän 
ajomatka noin 230 kilometriä.

Sunnuntai 3.9. Zell am See – Kotkanpesä – 
München – Helsinki – Turku
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. 
Ajetaan Saksan puolelle Berchtesgadenin lä-
hellä sijaitsevalle Kotkanpesälle. Lähes kahden 
kilometrin korkeudessa vuoren huipulla 
sijaitseva kivilinna rakennettiin Adolf Hitle-
rille 50-vuotislahjaksi. Vuorelle vievä tie oli 
aikanaan vaativa rakennusprojekti, sillä sen 
oli noustava lähes pystysuoraa vuorenseinä-
mää. Töitä tehtiinkin yötä päivää lähes kaksi 
vuotta. Viimeinen yli sadan metrin osuus 
noustaan vuoren sisällä kulkevalla hissillä. 
Huipulta aukeavat uskomattomat näkymät, 
ja hyvällä säällä voi nähdä Itävaltaan Salz-

burgin kaupunkiin asti. Iltapäivällä jatketaan 
matkaa Münchenin lentokentälle. Matkalla nautitaan lounas. 

Päivän ajomatka noin 290 kilometriä. Lento Helsinkiin lähtee klo 18.50 ja saa-
puu perille klo 22.15. Kuljetus Helsinki-Vantaan lentoasemalta Turkuun, jonne 
saavutaan noin klo 00.30.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- lennot Helsinki-München-Helsinki Finnairin reittilennoilla
- yksi lentokoneen ruumaan menevä matkatavara/henkilö, 
 paino enintään 23 kg
- hotelliyöpymiset kahden hengen huoneessa aamiaisin
- 3 lounasta, 3 illallista 
- Münchenin ja Salzburgin kaupunkikierrokset
- retket ja vierailut ohjelman mukaan sekä sisäänpääsymaksut
- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut Münchenin lentokentältä lähtien
- matkanjohtajan palvelut

Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilökortti.

Vastuullinen 
matkanjärjestäjä
Matkapojat Oy.
Kuvat: Matkapojat Oy:n kotisivu
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Lapin tunturit 22.–28.9.2023
Taas on aika lähteä nauttimaan ruskan väriloistosta ja kokemaan elämyksiä 
Lapin tarinoiden lumoissa! Tunturi-Lapissa solisevat kirkkaat tunturipurot, ja voit 
hengittää maailman puhtainta ilmaa. Täältä löydät postimerkkiinkin leimatun 
Suomen kansallismaiseman sekä maamme suosituimman Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston. Matkalla yövytään Oulussa, Oloksella, Rovaniemellä ja 
Kalajoella. Lapin kilometrit ovat pitkiä, mutta taukoja pidetään sopivasti.

Matkaohjelma
Perjantai 22.9.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 7.30. Kahvitauko pidetään Tampereella 
sijaitsevalla Ahlmanin tilalla, jossa myös mahdollisuus tehdä ostoksia 
tilapuodista. Seuraavaksi pysähdytään lounaalle Jyväskylässä ravintola 
Vesilinnaan, joka sijaitsee upealla paikalla kaupungin kattojen yläpuolella. Illalla 
saavutaan Ouluun, jossa majoitutaan Lapland Hotels Ouluun, joka sijaitsee 
kaupungin sykkeessä, tuomiokirkon ja historiallisen Ainolan puiston kupeessa. 
Huoneiden sisustus on saanut vaikutteita Lapin luonnosta ja tarinoista.

Lauantai 23.9.
Aamiaisen jälkeen jatketaan matkaa kohti pohjoista. Napapiiri ylitetään Pellon 
eteläpuolella, Juoksengin kylässä. Pidetään kahvitauko Pellossa, Vihreässä 
Pysäkissä. Kahvittelun lomassa voi tehdä ostoksia Pentikin sisustusmyymälässä, 
Seita Shopissa, vaatteiden ja sisustuksen erikoisliike Lumi-Marissa sekä 
Oranssi Karhu -nimisessä lifestyle-myymälässä. Saavutaan Olokselle, jossa 
majoittuminen Lapland Hotels Olokselle. Tasokkaissa huoneissa on oma sauna. 
Illallinen hotellissa.

Sunnuntai 24.9.
Aamiainen hotellissa. Lähdetään tutustumaan oppaan johdolla Pallaksen, 
Enontekiön ja Hetan maisemiin. Ajetaan ensin Jerisjärvelle, Keimiöniemen 
kalapirteille, jotka sijaitsevat kalaisan Jerisjärven rannalla. Järvi on Tunturi-
Lapin suurimpia, ja sen kuuluilla kala-apajilla on käyty laajalta alueelta 
pyytämässä siikaa ja muikkua. Muinaisten pirkkalaisten rakentamien ja 
käyttämien kalapirttien tiedetään olevan peräisin 1500-luvulta. Jatketaan 
matkaa Pallastunturille, jonka kumpuilevat huiput on helppo tunnistaa 
kaukaakin. Pallas lunastaa paikkansa Suomen upeimpien maisemien joukossa. 

Matkan hinta:
jäsenet 1170 €
ei-jäsenet 1190 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 400 €
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Vieraillaan Pallas-Yllästunturin sydämessä keskellä Pallaksen 
keroja. Korkeimmalta huipulta, Taivaskerolta, lähti vuonna 1952 
olympiatuli kohti Helsingin olympiastadionia. Kahvit nautitaan 
vuonna 1948 valmistuneessa Pallas Hotellissa, joka on rakennettu 
heti sodan jälkeen Lapin matkailun jatkumisen mahdollistamiseksi 
edeltäjän tuhoutuessa sodassa. Matka jatkuu Hettaan, jonka 
luontokeskuksessa esillä oleva maksuton Vuovjjuš – Kulkijat
-näyttely perehdyttää saamelaiskulttuuriin ja tunturiluontoon. 
Samalla voit vierailla vaihtuvassa taidenäyttelyssä. Hetan kylän 
keskustaan tultaessa nähdään kylän maamerkki, kaunis Enontekiön 
kirkko, joka kohoaa harjun päällä. Käydään vielä Enontekiön 
vanhimmassa Hetta Silver -hopeapajassa, jonka erikoisuutena 
ovat lapinaiheiset korut. Paluumatkalla Olokselle pysähdytään 
Sonkamuotkassa matkamuistomyymälässä. Toinen yö Lapland 
Hotels Oloksella. Illallinen hotellissa.

Maanantai 25.9.
Aamiainen hotellissa. Lähdetään ajamaan oppaan johdolla kohti Ylläksen ja 
Äkäslompolon maisemia. Ensimmäinen kohde on Ylläsjärvi, jolta lähdetään 
gondolihissillä (säävaraus) kohti Ylläksen huippua. Kahden kilometrin matka 
719 metrin korkeuteen taittuu jopa seitsemässä minuutissa. Gondolihissin 
kyydissä nautit upeista maisemista. Meän porot -nimisellä porotilalla päästään 
näkemään poroja sekä osallistumaan niiden ruokintaan. Samalla saadaan 
tuhti tietopaketti porojen elämästä. Porotilavierailun jälkeen ajetaan Ihmisen 
ringille, jossa tehdään parin kilometrin mittainen luontokävely Varkaankurulle 
ja nautitaan ulkotulilla perinteiset nokipannukahvit. Äkäslompolossa 
käydään myös Mailan Putiikissa, joka on Ylläksen suurin lahjatavaroiden, 
käyttöesineiden sekä asusteiden erikoisliike. Vieraillaan Yllästunturin 
luontokeskus Kellokkaassa, jonka Meän elämää -näyttely perehdyttää 
paikalliseen luontoon ja kulttuuriin. Samalla voit vierailla vaihtuvissa 
taidenäyttelyissä sekä Savottamuseossa ja tutustua Pallas-Yllästunturin 
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kansallispuistoon. Kellokkaan jälkeen vielä kierros Äkäslompolossa oppaan 
kertoessa Ylläksen ja Äkäslompolon alueesta. Kolmas yö Lapland Hotels 
Oloksella. Illallinen hotellissa.

Tiistai 26.9.
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutuksen jälkeen matka jatkuu kohti 
Leviä. Könkään kylästä laskeudutaan Ounasjoen viertä kohti Taivaanvalkeita, 
jonka pihapiiristä löytyy tonttujen koti, Tonttula. Sen lämminhenkisessä 
tuvassa mieleen palaavat lapsuuden muistot. Tutustutaan Levin Tonttulan 
Elämyskylään sekä juodaan kahvit suolaisen kahvileivän kera. Matka jatkuu 
Leviltä Kaukoseen, missä sijaitsee Särestöniemi-museo. Professori Reidar 
Särestöniemi (1925–1981) oli aikansa merkittävin lappilainen taiteilija. Museo 
esittelee hänen taidettaan sekä asuin- ja työympäristöään. Museon alueeseen 
kuuluvat vanhaa peräpohjalaista rakennusperinnettä edustava Särestöniemen 
suvun tila rakennuksineen sekä Särestöniemen rakennuttamat galleria ja 
ateljee. Opastetun kierroksen jälkeen jatketaan matkaa Rovaniemelle, jossa 
majoittuminen Lapland Hotels Sky Ounasvaaralle. Uusittu klassikkohotelli 
sijaitsee upealla paikalla keskellä taivaanrantaan aukeavaa tunturimaisemaa. 
Illallinen hotellissa.

Keskiviikko 27.9.
Aamiaisen jälkeen lähdetään ajamaan kohti Kalajokea. Pysähdytään 
kahvitauolle rannalla sijaitsevaan maisemaravintola Merihelmeen Kuivaniemen 
kunnassa, lähellä Kemiä. Matka jatkuu Oulun kautta Tapion Tuvalle, idylliseen 
talonpoikaishenkiseen ravintolaan, jossa nautitaan herkullista kotiruokaa. 
Kaupassa on myynnissä lähialueen tuottajien käsitöitä ja lahjatavaroita. 
Majoittuminen Santa´s Resort & Spa Hotel Saniin, joka sijaitsee Kalajoen 
hiekkasärkkien ja matkailualueen ytimessä. Hotellin kylpyläosasto 
käytettävissä.

Torstai 28.9.
Aamiainen hotellissa. Lyhyen kaupunkikierroksen jälkeen lähdetään ajamaan 
Kokkolan kautta seitsemän sillan kaunista saaristotietä Luoto-nimiseen 
kuntaan ja nähdään sen upea puukirkko sekä ympäröivä Kvarnbackenin 
kulttuurimiljöö. Kahvitarjoilu merellisessä ravintola Strandiksessa, jonka 
yhteydessä on myös pieni kyläkauppa ja kalasavustamo. Jatketaan matkaa 
Vaasan kautta Närpiöön, jossa lounastarjoilu kasvihuoneravintola Lind Kökissä. 
Ravintolaan astuessaan tuntuu kuin olisi matkannut 3 000 kilometriä etelään: 
mansikan- ja tomaatintaimet, hedelmäpuut ja syötävät kukat toivottavat sinut 
tervetulleeksi. Kotimatka jatkuu Porin ja Rauman
kautta Turkuun, jonne saavutaan noin klo 18.30.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisilla
- 3 lounasta, 4 illallista, 7 kahvitarjoilua
- retket ja sisäänpääsyt ohjelman mukaan
- paikallisoppaan palvelut
- matkanjohtajan palvelut

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



58

Matkan hinta:
2340 €/hlö 
kahden 
hengen
hytissä
 
Yhden hengen 
hytin hinta 
tarkistetaan 
aina erikseen

Välimeren risteily 7.–14.10.2023
Nyt on aika toteuttaa haaveet ja lähteä Läntisen Välimeren aalloille! Risteilyreitti 
on seuraava: Genova, Italia – Civitavecchia (Rooma), Italia – Palermo (Sisilia), Italia 
– Ibiza (Baleaarit), Espanja – Valencia, Espanja – Marseille, Ranska – Genova, Italia. 
Risteilylaivana toimii MSC Seashore.

Matkaohjelma
Lauantai 7.10. Turku –  Helsinki –  Milano –  Genova –  MSC Seashore
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 4.00. Matkanjohtaja on ryhmää vastassa Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalla, jossa lähtöselvitys. Finnairin lento Milanoon lähtee 
klo 8.00 ja saapuu perille klo 10.05. Lentoaika noin 3 tuntia ja 5 minuuttia. Maa-
hantulomuodollisuudet ja siirtyminen bussiin. Kuljetus suoraan Genovan sata-
maan, jossa lähtöselvitys ja siirtyminen MSC Seashore -risteilijään. Hytteihin ma-
joittumisen jälkeen on ruokailu ja vapaata aikaa tutustua laivaan ennen sen lähtöä 
Genovasta klo 17.00. Illallinen laivalla.

Sunnuntai 8.10. Civitavecchia (Rooma)
Aamiainen laivalla. Laiva saapuu Civitavecchiaan klo 8.00. Vain tunnin päässä sata-
makaupunki Civitavecchiasta sijaitsee Vatikaani, Colosseum ja Forum Romanum. 
Roomaan tutustutaan lyhyesti lisämaksullisella retkellä. Mahdollisuus myös jäädä 
tutustumaan omatoimisesti Civitavecchian satamakaupunkiin. Laiva lähtee Civita-
vecchiasta klo 18.00. Päivällinen ja ohjelmaa laivalla.

Maanantai 9.10. Palermo (Sisilia)
Aamiainen laivalla. Laiva saapuu Sisilian Palermoon klo 10.00. Jykevät historialliset 
rakennukset, vihertävät puistot ja murenevat julkisivut – veden ympäröimä mafian 
kotikaupunki Palermo on täynnä kontrasteja. Palermossa tehdään lisämaksullinen 
kiertoajelu oppaan johdolla. Kierroksen jälkeen mahdollisuus tutustua Palermoon 
omatoimisesti. Laiva lähtee Palermosta klo 18.00. Päivällinen ja ohjelmaa laivalla.

Tiistai 10.10. Meripäivä
Ruokailua, viihdettä ja rentoutumista – nautitaan kaikesta siitä mitä kelluva hotelli 
tarjoaa. Koko päivä aikaa nauttia laivan palveluista ja ruokailla rauhassa tai vaikka-
pa ottaa iltapäivänokoset kansituolissa meri-ilmasta nauttien.

Keskiviikko 11.10. Ibiza (Baleaarit) 
Aamiainen laivalla. Laiva saapuu Ibizan satamaan klo 8.00. Mahdollista laskeutua 
Cova De Can Marçan luolastoon tai tehdä löytöjä Es Canarin hippimarkkinoilla. 
Oppaan johdolla tehdään maksuton kävelykierros Ibizan kaupungin keskustassa. 
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Aikaa jää myös tutustua Ibizan kaupunkiin omatoimisesti. Laiva lähtee Ibizalta 
klo 20.00. Päivällinen ja ohjelmaa laivalla.

Torstai 12.10. Valencia
Aamiainen laivalla. Laiva saapuu Valencian satamaan klo 7.00. Koe moderni 
arkkitehtuuri The City of Arts and Sciences -taide- ja tiedekeskuksessa, nauti 
Plaza Virgenin tornista avautuvista näkymistä ja maistele tapaksia Espan-
jan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa. Valenciassa satamasta on pitkä 
matka kaupungin keskustaan, joten kohteessa järjestetään lisämaksullinen 
kaupunkikierros. Aikaa jää hetki tutustua kaupunkiin omatoimisesti. Laiva läh-
tee Valenciasta klo 16.00. Päivällinen ja ohjelmaa laivalla.

Perjantai 13.10. Marseille
Aamiainen ja lounas laivalla. Laiva saapuu Marseillen satamaan klo 13.00. Vael-
la vanhan sataman kortteleissa tai ihaile maisemia Notre-Dame de la Gardesta, 
josta voit nähdä Monte Criston kreivin vankilan, Château d’Ifin. Marseilleen 
tutustutaan opastetulla ja hintaan sisältyvällä kaupunkikävelyllä. Paluu laivalle, 
joka lähtee Marseillesta klo 19.00. Läksiäisillallinen ja ohjelmaa laivalla.

Lauantai 14.10. Genova – Milano – Helsinki – Turku
Aamiainen laivalla. Laiva saapuu Genovaan klo 9.00. Poistutaan laivalta varus-
tamon antamaan aikaan ja siirrytään bussiin. Matkalla Milanon lentokentälle 
pysähdytään lounastauolle Vercellissä. Milanon lentokentälle saavutaan vii-
meistään noin klo 17.00. Finnairin lento Helsinkiin lähtee klo 19.00 ja saapuu 
perille klo 22.55. Lentoaika noin 2 tuntia 55 minuuttia. Linja-autokuljetus Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalta Turkuun, jonne saavutaan noin klo 2.00 sunnun-
taina 15.10.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset Turku-Helsinki ja Milano Malpensa-Genovan satama meno 

ja paluu
- lennot Helsinki-Milano-Helsinki Finnairin reittilennoilla
- käsimatkatavara (enintään 8 kg) ja yksi lentokoneen ruumaan menevä matka-

tavara/henkilö (enintään 23 kg)
- laivaristeily MSC Seashore -laivalla hyvin varustellussa kahden 

hengen parvekkeellisessa hytissä
- palvelumaksut laivan henkilökunnalle
- aamiaiset, lounaat, illalliset, välipalat ja yöpalat laivaristeilyllä, 

ilmaisina juomina vesi, mehut sekä kahvi ja tee, lounas bussimat-
kalla Genova-Milano

- monipuolinen viihdeohjelma ja aktiviteetit
- kävellen tehtävät kaupunkikierrokset Ibizalla ja Marseillessa
- suomenkielisen matkanjohtajan ja paikallisoppaan palvelut

Lisämaksusta:
- lisämaksulliset kaupunkikierrokset suomenkielisen oppaan johdolla Roomas-

sa, Palermossa ja Valenciassa. Hinta noin 60–70 € / henkilö /retki.

Lisätietoja laivasta laivan verkkosivulta www.msccruises.fi

Matkalle mukaan passi tai virallinen EU-henkilökortti.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.
Kuvat: Matkapojat Oy:n kotisivu
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Matkan hinta:
jäsenet 660 €
ei-jäsenet 680 €

Lisämaksu 
yhden hengen 
huoneesta 50 €

Haikon kartanon joulu 
24.–26.12.2023
Joulu Haikon kartanossa ja idyllinen vanha Porvoo tarjoavat elämyksiä! 
Unohda joulukiireet ja rentoudu Haikon kylpylässä sekä nauti joulupöytien 
herkuista ja jouluohjelmasta kartanon tunnelmissa. Kaikissa huoneissa on 
kylpytakit, minibaari, taulutelevisio ja maksuton langaton internetyhteys. 
Kylpylän puolelta löytyy rentouttava allasalue, elämyssuihkut ja erilaisia 
saunoja. Kartanopuisto on 14 hehtaarin kokoinen yksityinen puistoalue, jossa 
on puoli kilometriä merenrantaa.

Matkaohjelma
Sunnuntai 24.12.
Lähtö Turun linja-autoasemalta klo 9.30. Ajetaan Haikon kartanoon, jossa 
nautitaan tervetulokahvit ja kuullaan joulurauhan julistus. Majoittuminen 
kahdeksi yöksi kylpylärakennuksen huoneisiin. Joulupukki vierailee 
kartanon salongissa. Jouluaaton buffetpäivällinen kartanon juhlapöydästä. 
Mahdollisuus käydä saunassa ja kylpylässä. 

Maanantai 25.12.
Varhain aamulla kuljetus tunnelmallisen Porvoon vanhankaupungin 
joulukirkkoon. Paluu hotelliin ja aamiainen kartanon salissa. Puurolounas 
tarjoillaan Kartanon Kellari -ravintolasalissa ja pöytiintarjoiltu päivällinen 
kartanon salissa. Jouluista musiikkia ja ohjelmaa. Mahdollisuus käydä 
saunassa ja kylpylässä. 

Tiistai 26.12.
Aamiainen hotellissa. Puoliltapäivin lähdetään paluumatkalle Turkuun,
 jonne saavutaan noin klo 14.00.

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- majoitus kahden hengen kylpylähotellihuoneessa
- 2 aamiaista, 2 päivällistä, puurolounas ja torttukahvit
- jouluohjelma sekä kuljetus Porvoon kirkkoon
- sauna- ja kylpyläosaston sekä kuntosalin käyttö
- matkanjohtajan palvelut

Jouluohjelma tarkentuu lähempänä matkaa.
Katso ohjelma Matkarin verkkosivulta tai kysy toimistosta.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.


