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Makusi mukaanMakusi mukaan 

MAAILMALLEMAAILMALLE
Kaupunkeja ja rantoja, kierto- ja Kaupunkeja ja rantoja, kierto- ja 

teemamatkoja, pitkiä lomia, risteilyjä...teemamatkoja, pitkiä lomia, risteilyjä...

Myös kaikki ryhmämatkat Myös kaikki ryhmämatkat 

– minne vain, milloin vain.– minne vain, milloin vain.
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MAKUSI MUKAAN MAAILMALLE – jo vuodesta 2000!

MAKUSI MUKAAN MAAILMALLE
SISÄLTÖ: 

4. OMATOIMISET kaukokohteet

8. OMATOIMISET Euroopan kohteet 

10. Vuonoristeily Norjassa

12.  Liverpool, Beatles-matkat  

13.  Agatha Christien Englanti, 
 Kuninkaallinen Lontoo, Harry Potter ja Lontoo 

14. Kentin linnoja, puutarhoja ja viinitarhoja, 
 Skotlannin maisemia 

15.  Dublin, Irlantilaisia puutarhoja, 
 Patikointia Irlannissa, 
 Kaksi Irlantia - TV-sarjoja ja tarinoita 

16.  Rooma, Piemonte, Kylpyläloma Saturniassa

17.  Pohjois-Italia-Sveitsi, Rimini-San Marino 

18.  Portugali, Nivelterveys- ja liikuntaloma, 
 Vaellus Santiago de Compostelaan 

19. Amsterdam, Pariisi, Nizza-Monaco, 
 Samppanjaa ja etanoita Ranskassa 

20. Itävalta, Wien, Salzkammergut, Kroatia 

21. Kroatia, Zagreb, Dalmatia, Albania-Montenegro 

22. Georgia, Armenia 

23.  Unkari, Budapest-Pappenheim, 
 Patikointia Balatonilla 

24.  Islanti, Puola, Saksa 

25.  Baltian kierros, Liivinmaa, Pärnu

26.  Musiikkia ja teatteria Virossa 

27. Tartto, Saarenmaa

28.  Viron puutarhamatkoja ja kartanoita 

29.  Viron Lahemaa, kartanot, saaret, Setumaa

30.  PITKÄT LOMAT Espanjan Aurinkorannikolla 

Opastettujen matkojen hintaan sisältyy 
lennot/laivamatkat (alkaen Helsingistä), 
majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa, 
matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket,
sisäänpääsyt sekä oppaan palvelut, 
matkaohjelman mukaiset ateriat.  

Yksinmatkustavan on varattava lisämaksullinen 
yhden hengen huone.  

Kaikkien matkojen tarkemmat ohjelmat, hintatiedot jne. 
matka-agentit.fi.   

Tämän esitteen matkat eivät sovellu liikuntarajoitteisille 
matkustajille, matkoilla ei ole esteettömiä kuljetuksia 
eikä hotellia, ja mahdollisilla retkillä kävellään.  
Kysy lisää toimistoistamme, ja tutustu esteettömiin 
matkavaihtoehtoihin matka-agentit.fi  

Kaikki opastetut matkat edellyttävät
minimiosanottajamäärää. 

Matkoilla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja 
sekä Matka-Agenttien lisä- ja erityisehtoja. 

Kaikki tämän esitteen matkat ovat direktiivissä 
(EU) 2015/2302 tarkoitettuja matkapaketteja.
Matkustajaan sovelletaan kaikkia matkapaketteja 
koskevia EU-oikeuksia. 
Matka-Agentit/Elämys Travel & Events Oy 
on täysin vastuussa koko matkapaketin 
asianmukaisesta toteuttamisesta.  
Lisäksi matkanjärjestäjä on hankkinut lainsäädännössä 
edellytetyn suojan palauttaakseen maksut, 
ja turvatakseen paluukuljetukset siltä varalta, 
että yrityksestä tulee maksukyvytön.  

OIKEAT NIMET, OIKEAT TIEDOT
Asiakkaan on tarkistettava matkalaskusta/vahvistuksesta, 
että nimet, matkapäivät, lento- ja hotellitiedot ovat oikein. 
Matkavaraukseen tulee merkitä se etunimi, joka on 
ensimmäisenä passissa ja koko sukunimi. 

MATKALLE MUKAAN 
Asiakkaan on huolehdittava siitä, että hänellä on matkalle 
lähdettäessä tarvittavat matkaliput ja muut dokumentit 
(passi, henkilökortti jne.) mukanaan. Valokopio passista 
on myös hyvä olla mukana.

MATKAVAKUUTUS 
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista 
jo matkavarauksen yhteydessä. 
Ota yhteys vakuutusyhtiöösi!  

TÄRKEÄÄ:

MATKAOHJEITA MAAILMALLE
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matka-agentit.fi

MAKUSI MUKAAN MAAILMALLE – jo vuodesta 2000!

Hoidamme ammattitaidolla yritysten, yhdistysten, 
kaikenlaisten ryhmien matkajärjestelyt: 
kuljetus-, majoitus-, ateriavaraukset, teatteri- ja muut 
tapahtumaliput, retki- ja muut ohjelmat vierailuineen, 
kokousjärjestelyineen, opastuksineen 
– eli koko ryhmän toivoman matkaelämyksen 
toivomusten mukaan.  
Pyydä tarjous ryhmat@matka-agentit.fi 
tai ole yhteydessä omaan yhteyshenkilöösi. 

Matka-Agenttien erikoisosaamista 
on myös esteetön matkustus 
– moneen kohteeseen maailmalle.

Ohjelmistossamme on laaja valikoima kohteita ja 
hotelleja, joissa liikuntarajoitteisten matkailijoiden 
erityistarpeet on huomioitu.  
Meiltä voi varata niin omatoimimatkat kuin opastetut, 
ammattitaitoisen matkanjohtajan johdolla tehtävät 
matkat, joilla on myös erilaista ohjelmaa. 
Ryhmille räätälöimme esteettömän matkan 
kaikkine toivottuine palveluineen: kuljetuksineen, 
retkineen, muine aktiviteetteineen.   

RYHMÄMATKALLE  ESTEETTÖMÄLLE MATKALLE

Onnistunut matka kohti uusia elämyksiä alkaa meiltä. Lähde makusi mukaan matkalle: 
kaupunkilomille, teema- ja kiertomatkoille, risteilyille, rannoille ja pitkille lomille, 

musiikin, teatterin ja kirjallisuuden kiehtovaan maailmaan, 
puutarhaelämyksiä tutkimaan, aktiivilomailemaan… 

 
Valitse ohjelmallinen, ammattitaitoisen oppaan opastama matka tai lähde omatoimisesti ihailemaan maailman ihmeitä. 

Kaikki opastetut matkamme sopivat myös ryhmille. 
Olemme turvallista ja ammattitaitoista ”matkaseuraa”. Matka-Agentit on suomalaiseen Elämys Group -konserniin 

kuuluva matkatoimisto ja matkanjärjestäjä, jolla on Kilpailu- ja kuluttajaviraston edellyttämät vakuudet. 
Kaikessa toiminnassa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. 

Matka-Agentit palvelee 
kaiken kokoisia ryhmiä 
– minne vain, milloin vain! 
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KAUKOMATKALLE 
– maailman suurkaupunkeihin ja paratiisisaarille - omatoimisesti

Suuntaatko kauas kaukomaille? Onko sinun toivelomakohteesi maailman 
suurkaupunkien sykkeessä, vai kaukana aurinkoisilla paratiisisaarilla?

  

Singapore on vauras ja hyvinvoiva kaupunkivaltio, 
jossa matkailijalle riittää tekemistä ja nähtävää. 
Tyylikkäät ostoskeskukset houkuttelevat ostoksille, 
monipuoliset ravintolat tarjoavat monenlaisia Aasian 
makunautintoja. Eläintarhat, orkideapuutarhat sekä 
futuristiset nähtävyydet houkuttelevat laatutietoisia 
vieraita vuodesta toiseen. 

Singaporen keskusta on yllättävän kompakti, ja erittäin siisti.  
Niin Arabikorttelit, Chinatown kuin Pikku-Intiakin ovat 
kaikki kävelymatkan päässä. Brittien siirtomaa-ajan muistot 
näkyvät komeissa, kolonialismin ajan hallintopalatseissa, 
joissa monessa on nykyisin museoita. 
Myös ikoninen Raffles-hotelli on avannut jälleen ovensa 
2019 valmistuneen laajan peruskorjauksen jälkeen.  
Singapore on kaukoidän kaupunkieksotiikkaa parhaimmillaan! 

SINGAPORE
Tokio on vilkas metropoli, jossa jokaiselle on jotakin. 
Elämänrytmi, neonvalot, nopeat junat ja väenpaljous 
ovat hengästyttävä elämys. 

Ostoskaupunkina se on verraton, ja ravintolamaailma 
loistava. Nykyajan kiireen vastakohtana Tokioon 
ja japanilaiseen kulttuuriin kuuluvat myös harmoninen 
tunnelma ja rauhoittuminen, seesteiset puistot, 
teeseremoniat, temppelit ja pyhäköt. 

Sharm el Sheikh on moderni rantalomakohde 
kauniin Punaisenmeren rannalla. 
Täällä voit nauttia lähes takuuvarmasta auringosta. 

Sharmissa on monipuoliset mahdollisuudet harrastaa 
vesiurheilulajeja, ratsastaa hevosella ja kamelilla, 
ajaa kartingautoilla, keilata, pelata rantalentopalloa, 
tennistä ja golfia sekä tehdä retkiä autiomaahan.  
Ja lomailla rennosti! Sharm el Sheikh sopii erinomaisesti 
myös lapsiperheille. Viihdykettä tarjoavat myös mm. 
vesipuistot eri hotellien yhteydessä sekä delfinaario.

TOKIO

SHARM EL SHEIKH

SNORKLAA JA SUKELLA! 
Sharm el Sheikh on erinomainen kohde myös vedenalaiseen 
harrastamiseen. Reef Oasis Dive Club tarjoaa ympäri vuoden 
ensiluokkaista palvelua: kiehtovia sukelluksia sertifioiduille 
sukeltajille, PADI-sukelluskursseja perustasolta 
ammattilaisille sekä snorklausretkiä 
ja erilaisia snorklauspaketteja 
niin päivällä kuin yölläkin. 

Lue lisää matka-agentit.fi – pyydä tarjous omaan toivekohteeseesi!
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Unelmapuitteet lomallesi luo Arabiemiirikuntien 
liitossa sijaitseva Dubai. Se on turvallinen yhdistelmä 
uskomattomia ostosmahdollisuuksia, ystävällisiä ihmisiä, 
aurinkoa, lämpöä ja rentouttavaa rantalomaa 
Arabianlahden valkohiekkaisilla rannoilla. 

Sadunomaisia ovat myös golf-viheriöt, 
jotka nousevat kuin keitaat keskellä hiekkaerämaata, 
ja kentät on tietysti erittäin viimeisteltyjä.
Täällä superlatiivien kirjo on totaalinen: maailman korkein, 
laajin, suurin, paras… 
Dubai on kuin jännittävä ikkuna tulevaisuuteen! 

BALI 

DUBAI

Unohtumattoman loman vietät eteläisessä Afrikassa! 
Lumoavan kauniin Kapkaupungin maisemat, monipuoliset 
ostosmahdollisuudet, korkeatasoiset golfkentät 
ja monikulttuuriset ravintolat tekevät lomasta täydellisen. 

Nähtävyydet ja retkikohteet ovat maailmankuuluja: 
mm. Waterfrontin alue, Stellenbochin viinialue, 
Robben Island ja Nelson Mandelan selli, Pöytävuori, 
Hyväntoivonniemen kansallispuisto. 
Ja luonto ja eläimet ovat lähellä, kiehtovaa 
”Big Five” -viisikkoa tähdätään kameroin ja kiikarein.

Etelän auringon alla, Mauritiuksen paratiisisaarella, 
voi viettää ikimuistoisen loman. Trooppisella saarella, 
kaukana kiireestä, sielukin lepää!  

Tämä Intian valtameren saari on rauhallinen ja korkeatasoinen 
lomakohde. Keinuvien palmujen, korallihiekkaisten rantojen 
ja turkoosinsinisen veden ympäröimissä hotelleissa elämä 
maistuu juhlalta. Tyylikäs saari on unelmien häämatka- ja 
merkkipäiväkohde, jossa tasokkaat ravintolat houkuttelevat 
ranskalais- ja kreolilaisvaikutteisilla herkuillaan. 
Mauritius on myös mainio kohde aktiivilomailijalle: 
mm. golf- ja vesiurheilumahdollisuudet ovat loistavat. 
Ja sukeltaessa voi ihailla vedenalaista kauneutta: 
rantoja ympäröi yhtenäinen koralliriutta. 

MAURITIUS

KAPKAUPUNKI

Tuhansien saarien Indonesiassa mitä mainioin lomakohde 
on tietysti Bali. Aurinko paistaa, ja ilmasto on ympäri 
vuoden kuuma ja kostea. 
Sateettomin aika on huhti-syyskuussa. 

Voit lepolomailla valkohiekkaisilla koralliriuttojen suojaamilla
rannoilla, tai tutustua jännittäviin balilaisiin rituaalitansseihin 
ja -teattereihin. Jos haluat perehtyä enemmän kulttuuriin, 
piipahda vaikkapa Ubudin taiteilijakylässä. 
Aktiivilomailijat löytävät Balilta monia 
vesiurheilumahdollisuuksia koskenlaskusta alkaen, 
ja golffareille riittää kenttiä.
Näe, koe, kuule ja maista Balin herkut 
– vaikkapa Sanur Beachilla! 
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Haluatko nähdä Vapauden Patsaan? 
Kävellä Broadwaylla, Fifth Avenuella 
ja Central Parkissa? Vierailla Nykytaiteen 
museossa MoMassa, Guggenheimin 
museossa ja taidegallerioissa? 
Nauttia maailmankuuluista musikaaleista? 

Haukkaa oma palasi Isosta Omenasta 
– kun teet sen kerran, tiedät, miksi on 
palattava takaisin! 

KAUKOMATKALLE – SUUNTANA USA
Matkaatko USA:n suurkaupunkeihin, näiden maailman metropolien sykkeeseen, 

vai aurinkoisille rannoille? Tai automatkalle unohtumattomiin maisemiin?

Elokuvateollisuuden legendaarinen keskus 
on Los Angeles ja filmitähtien asuttama 
Hollywood.

Nähtävyyksiä ovat mm. Universal Studios, 
Walk of Fame, kiinalainen teatteri. 
Lapsiperheiden iloksi Disneyland on lähellä 
kaupunkia, ja Santa Monican hiekkarannoilla 
viihtyvät kaikenikäiset.

NEW YORK

LOS ANGELES Florida on melkein kuin synonyymi auringolle! Miami South Beach 
on auringon, shoppailun sekä vilkkaan yöelämän ystävien lomaparatiisi. 

Meren läheisyys takaa kulinaristeille suuren valikoiman mereneläviä ja 
paikallista ruokakulttuuria värittävät Miamin alueen lukuisat etniset ravintolat. 
Atlantin rantaviivan vaihtuvat värit, taustalla siintävät Miamin pilvenpiirtäjät, 
edessä South Beachin kuuluisat pastellinväriset Art Deco -talot ja tietysti 
lukuisat ostoskeskukset ovat aina yhtä houkutteleva yhdistelmä. 
Ocean Driven humusta voi suunnata myös erinomaisille golfkentille, 
meriakvaarioon tai Evergladesin luonnonpuistoon.
Ja lapsiperheiden suunta on myös Orlando ja Disney World. 

San Francisco säkenöi kalifornialaista elämäniloa. Nähtävyyksiin 
on helppo tutustua korkeita mäkiä ylös ja alas porhaltavalla cable carilla.

Niitä ovat mm. maailman suurin Kiinan ulkopuolinen kiinalaiskaupunki, 
italialaiskortteli sekä välimerellinen Sausalito pienen lauttamatkan päässä. 
Fisherman´s Wharf on suosittu huvittelupaikka kalaravintoloineen. 
Tunnetuin maamerkki on Golden Gate -silta, ja kuuluisa on myös Alcatrazin 
vankilasaari kaupungin edustalla. 

SAN FRANCISCO

MIAMI

LENNÄ JA AUTOILE –PAKETTI USA:SSA
Mainio vaihtoehto koko perheen omatoimiseen lomailuun. 
Lennä Atlantin yli, autoile ja kierrä maailman upeimpia 
nähtävyyksiä ja unohtumattomia maisemia, ja koe maailman
tunnetuimmat huvipuistot, Disneyland Kaliforniassa
ja Disneyworld Floridassa. 

Lue lisää matka-agentit.fi – pyydä tarjous omaan toivekohteeseesi!
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Tunnetuimpia argentiinalaisia on aivan varmasti tango. 
Ja tangon pääkaupunki Buenos Aires varmasti hämmästyttää 
ensikertalaista vierailijaa. 

Näkemistä ja kokemista on paljon, mutta erityiseltä tämä kaukainen 
kaupunki tuntuu myös siksi, että tunnelma on tutun eurooppalainen. 
Kaupunkia kutsutaankin Etelä-Amerikan Pariisiksi. 
Ja sydämen kieli, tango ja tuliset tunnelmat kutsuvat iltaisin 
pyörteisiinsä. Nähtävää on valtavasti: Recoletan kaunis hautausmaa, 
jossa lepää mm. Evita Peron, La Bocan italialaiskaupunginosa, 
maailman levein katu Avenida de Julio – nämä kaikki ovat asioita, 
joista Buenos Aires tunnetaan. Teatro Colon on yksi kaupungin 
mahtavimmista rakennuksista ja yksi maailman tunnetuimmista 
oopperataloista. Ja Pampa hevosineen – elämysten lista on pitkä! 

KAUAS ETELÄ-AMERIKKAAN
Kauas on pitkä matka! Mikäpä olisi kauempana ”tasaisesta” arjesta kuin Etelä-Amerikan 

ihmeet ja elämykset? Kuumien tunteiden, rytmien ja makujen maa on jättimäinen 
ja mielenkiintoinen Brasilia. Ja Argentiinassa, tangon kotimaassa, ollaan suurten 

nähtävyyksien, mahtavien maisemien ja unohtumattomien elämysten äärellä. 

RIO DE JANEIRO  
Rio de Janeiro on iloisten ihmisten ja huolettoman 
elämänasenteen hyväntuulinen kaupunki, 
jossa onnistuu myös rantalomailu. 

Pakollisiin nähtävyyksiin kuuluvat niin Kristuspatsas, 
Sokeritoppavuori kuin churrascariatkin, nuo hienot 
BBQ-ravintolat, jossa varmasti saa syödä vatsansa 
täyteen. Parhaimmat rannat sijaitsevat perinteisellä 
Cobacabanalla, hienostuneemmalla Ipanemalla sekä 
yläluokkaisella asuinalueella Barra de Tijucassa. 
Eikä Riossa pidä unohtaa jalkapallopelejä 
Maracanan stadionilla – eikä tietenkään sambaa! 
Helmikuiset sambakarnevaalit pitää kokea 
kerran elämässä! 

BUENOS AIRES 
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Euroopan kiehtovat metropolit, idylliset vanhat kaupungit, trendikkäät menomestat – kaupunkeja on jokaiselle! 
Ja ihanat rantakaupungit, joissa yhdistät mukavan kaupunkiloman ja rantaelämän – makusi mukaan!

AMSTERDAM on tulppaanien, kanavien, polkupyörien 
ja omaleimaisen tunnelman kaupunki, joka toivottaa 
tervetulleeksi kaiken ikäiset matkailijat. 

ATEENA on eurooppalaisen kulttuurin ja sivistyksen kehto 
ja alkukoti. Matka Ateenaan on kuin matka eurooppalaisuuteen. 
Kaupunki elää neljättä vuosituhattaan keskellä historiaa 
ja nykyajan hektistä menoa. Maailmanluokan museoita, 
ihania ravintoloita, ja upeat rannatkin ovat lähellä!

BARCELONASSA ihastut jännittävään arkkitehtuuriin 
ja Ramblasin värikkääseen elämään. Se on taiteiden ja muodin 
kaupunki, jossa rantalomailukin onnistuu! 

BERLIINI on mahtava, paljon kokenut ja nähnyt kaupunki, 
jolla on uskomaton historia ja jännittävä nykyaika. Trendikkään 
suurkaupungin elämään kuuluvat lukemattomat museot ja 
näyttelyt, KaDeWe-tavaratalon valikoimat ja perisaksalaiset 
oluttuvat herkkuineen. 

BUDAPEST on Tonavan rannan kaunotar unkarilaisine 
sävelineen, paprikaherkkuineen, viineineen ja upeine 
nähtävyyksineen. Iltaelämää on moneen makuun: 
huippukonserteista trendikkäisiin rauniobaareihin.

DUBROVNIK, Unescon maailmanperintölistalle kuuluva 
vanha kaupunki ja Adrianmeren rantaviivaa värittävä 
kimmeltävän turkoosi meri houkuttelevat aurinkoiseen 
Kroatiaan.

EDINBURGH on Ison-Britannian toiseksi suosituin 
matkakohde ja maan kaikkein kauneimmaksi kaupungiksi 
nimetty. Forthin vuono, upea luonto, historia ja ihanat ihmiset 
luovat Edinburghista houkuttelevan matkakohteen.  

KÖÖPENHAMINASSA huvitellaan ja nautitaan elämästä! 
Tivoli-puistossa viihtyy koko perhe, ja Pieni Merenneito -patsas 
on jokaisen nähtävä. Strogetin kävelykadulta löytyy kaikki 
mahdolliset ostokset ja tietysti kuuluisat tanskalaiset voileivät.

LISSABON on jokaisen löytöretkeilijän haave. Se on myös 
romanttisen rento, omalla tavallaan jylhän kaunis kaupunki, joka
huokuu melodista elämää tummien ja syvien fadojen rytmeissä. 

LONTOOTA kutsutaan maailman mukavimmaksi kaupungiksi 
– lähde itse se toteamaan! Se on superkansainvälinen 
suurkaupunki, jossa kaikki on muotia ja kaikki on mahdollista.
Maailmanluokan musikaalit pyörivät teattereissa ja Agatha 
Christien Hiirenloukkua on esitetty vuosikymmeniä, 
pubeissa pistäydytään vaikka koko perheen voimalla, 
ja shoppailumahdollisuudet ovat rajattomat. 

PARIISI on lumoava kaupunki, yksi maailman kauneimmista 
ja romanttisimmista. Seinen rannat, alkuillan sininen hetki 
Montmartren kukkuloilla, upeat palatsit, Louvren taideaarteet 
ja Mona Lisan arvoituksellinen hymy, kahvilat ja putiikit 
– ne kaikki ovat osa tätä ainutlaatuista kaupunkia.

PRAHA on Euroopan kultainen kaupunki, sekoitus 
renessanssia ja barokkia, kuin kaunis, arvokas koru, 
joka vain paranee vanhetessaan. Kaarlen silta, lämminhenkiset 
oluttuvat kuin sotamies Svejkin aikaan, Kultaisen kujan 
kafkalaiset tunnelmat, musta teatteri ja Laterna Magica 
– Prahan elämysten lista on loputon. 

RIIKA on nykyaikainen kaupunki täynnä kahviloita, 
muotiliikkeitä ja yöelämää. 1200-luvulta peräisin oleva vanha 
hansakaupunki on mukava sekoitus Baltiaa ja Keski-Eurooppaa. 
Sitä maustaa melkeinpä kaikkien eurooppalaisten kansojen 
vaikutteet. 

KAUPUNKILOMALLE 
Eurooppaan – ja vähän rannoillekin - omatoimisesti

Lue lisää matka-agentit.fi – pyydä tarjous omaan toivekohteeseesi!
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ROOMA on ikuinen kaupunki, ja loma Roomassa on käsite, 
joka on itse koettava ja elettävä! Se on kaupunki, jossa kuljet 
kuin historian kirjan lehdillä, vuosituhannesta toiseen, 
antiikin ajasta nykyaikaan. Ja ne italialaisen keittiön herkut 
ja viinitilojen aarteet – makusi mukaan! 

SPLITIN sokkeloisilla kujilla olet kansainvälisen tunnelman 
keskellä. Vanhakaupunki on loistava yhdistelmä muinaista 
Diocletianin palatsia, roomanaikaisia nähtävyyksiä 
ja värikästä nykyaikaa. Täällä on Kroatian rannikon parhaat 
ostospaikat, mielenkiintoiset museot ja trendikkäät ravintolat. 
Matkan kruunaa retki Adrianmeren aurinkoisille lomasaarille 
Braciin, Soltaan tai Hvariin. Ja ihanat rannat! 

TUKHOLMA on aina ajankohtainen. 
Se on tyylikäs, mielenkiintoinen, monipuolinen kaupunki 
– ja tavattoman kaunis! 
LAIVA-LENTO –matka on kätevä tapa vierailla Tukholmassa. 
Lentäen olet nopeasti perillä, ja paluumatkalla pääset 
nauttimaan kauniista meri- ja saaristomaisemista 
ja tietysti Viking Linen palvelusta, 
hyvästä ruoasta ja loistavasta viihteestä. 

WIEN on sävelten koti, jossa soi Straussin kauniit valssit 
ja Mozartin musiikki. Valssikonsertit, operetit, oopperat, 
Wienin maailmankuulut filharmonikot ja tietysti Sacher-kakku 
ovat erottamaton osa tätä eleganttia kaupunkia.

RANTALOMA COSTA DEL SOLILLA
On lukemattomia syitä valita lomakohteeksi Espanjan 
Aurinkorannikko ja Andalusia. Hienohiekkaiset rannat, aurinko, 
ihanteellinen ilmasto, golfkentät, monipuoliset ravintolat, 
herkullinen ruoka ja hyvät viinit, luonto ja nähtävyydet. 
Ja viihtyisä huoneistohotelli Bajondillo Torremolinoksen 
rantakadun varrella, meren äärellä, on mainio valinta kaiken 
ikäisille lomanviettäjille! 
Myös pitkiä lomia, katso sivut 30-31.

LEGOLAND Tee löytöretki iloiseen Tanskaan ja Legolandiin! 
Legoland on kaikenikäisten suosikki. 

Legopalikoista rakennettu huvipuisto koostuu yhdeksästä 
teema-alueesta, ja palikoita on yhteensä yli 60 miljoonaa.  
Mielikuvitukselliset rakennelmat, huvipuistolaitteet 
ja näköisteokset täyttävät huvipuiston: 
on vuoristorata, villin lännen kaupunki, 
merirosvoseikkailuja. 
Ja pienimmille mm. ihastuttava Duplo-maailma. 
Legolandin ulkopuolella sijaitsee myös 
Lalandian Aquadome-vesipuisto liukumäkineen, 
altaineen ja akvaarioineen.  
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VUONORISTEILY NORJASSA
Norjan rannikkoristeilyä kutsutaan maailman kauneimmaksi merireitiksi. 
Tällä unohtumattomalla risteilyllä on helppo lumoutua näistä kuvauksellisista, 
karunkauniista pohjoisen maisemista - ehkäpä kerran elämässä? 
Havilan risteilyillä koetaan nämä elämykset upouusilla ja huippumoderneilla 
hybridilaivoilla todella ympäristöystävällisesti, luontoa kunnioittaen, ja samalla 
mukavasti ja laadukkaasti.

Matkareitti: Helsinki - Ivalo - Kirkkoniemi - Tromssa - Lofootit 
- Napapiiri - Trondheim - Bergen - Helsinki

Tällä ainutlaatuisella merireitillä on pitkät perinteet. Jo vuonna 1893 alkoi 
risteilyliikenne Trondheimin ja Hammerfestin välillä. Reittiä on myöhemmin 
laajennettu pohjoisessa Kirkkoniemeen ja etelässä Bergeniin. Reittiä kutsutaan 
Norjassa hurtigruteniksi eli nopeaksi reitiksi. Nyt legendaarisen meritien uutuus 
on Havila Voyages -varustamon ympäristöystävälliset, uudet sähköhybridilaivat. 

Norjan rannikkoristeilyn reitti on ympäri 
vuoden samanlainen, mutta eri 
vuodenaikoina täysin erilainen elämys. 
Keväällä ihastellaan vuolaita vesiputouksia 
ja kevään valoa, kesällä yötöntä yötä, 
syksyllä ruskan väreissä leiskuvia maisemia. 
Laivan vierailukohteissa voi osallistua 
laivayhtiön retkille tai lähteä omatoimisesti 
tutustumaan ympäristöön. 
Laivalla voi rauhassa nauttia 
ensiluokkaisesta palvelusta, mukavista 
hyteistä, monipuolisesta ohjelmatarjonnasta, 
hyvästä ruoastaa kiireettömästä olosta. 
Ja ihailla näitä ainutlaatuisia näkymiä! 

Hintaan sisältyy: • Finnairin reittilennot Helsinki-Ivalo/Bergen-Helsinki veroineen • lentokenttäkuljetukset kohteessa 
• 1 yön majoitus Scandic Kirkenäs -hotellissa puolihoidolla • 1 yön majoitus Scandic Bergen City -hotellissa puolihoidolla  
• 5 yön risteily valitussa hyttiluokassa jaetussa kahden hengen hytissä • täysihoito laivaristeilyn aikana • verot, satamamaksut 
ja palvelurahat • laivayhtiön englanninkielisen henkilökunnan palvelut • Matka-Agenttien suomenkielisen matkanjohtajan palvelut
Lisämaksusta: • hytti yhdelle lisämaksusta ja lisätilauksesta (yksinmatkustavan on varattava yhden hengen hytti)

9.-16.5. (ma-ma, 8 päivää)
Sisähytti • 1.990,-/hlö 
Sisähytti Plus • 2.185,-/hlö 
Ulkohytti • 2.395,-/hlö 
Suite • 3.490,-/hlö

9.-16.7. (la-la, 8 päivää)
Sisähytti • 2.095,-/hlö
Sisähytti Plus • 2.290,-/hlö
Ulkohytti • 2.550,-/hlö
Suite • 3.650,-/hlö

24.9.-1.10. (la-la, 8 päivää)
Sisähytti • 2.095,-/hlö
Sisähytti Plus • 2.290,-/hlö
Ulkohytti • 2.550,-/hlö
Suite • 3.650,-/hlö

Neljä erilaista vuodenaikaa

Matka-ajankohdat ja hinnat:  
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1. PÄIVÄ, HELSINKI - IVALO
Finnairin lento Helsingistä Ivaloon. Kuljetus lentokentältä Norjan puolelle 
Kirkkoniemeen, jossa majoittuminen Scandic-hotelliin, ja illallinen. 
Pohjoinen Kirkkoniemen kaupunki (norjaksi Kirkenes) on tärkeä satama 
ja kauppapaikka. Siellä voi kokea – ajankohdasta riippuen 
- keskiyön auringon ja revontulien leiskunnan. 

2. PÄIVÄ, IVALO - KIRKKONIEMI - VARDØ - BÅTSFJORD - BERLEVÅG
Hotelliaamiaisen jälkeen Kirkkoniemessä pieni kiertoajelu, jonka jälkeen laivalle. 
Laiva lähtee klo 12.30, ja aloittaa unohtumattoman merimatkansa. 
Laiva kulkee Varangin niemimaan ympäri ja pysähtyy pikaisesti Vardøssa, 
joka on Norjan itäisin kaupunki. Matka jatkuu yli Kongsoyfjodenin, 
ja myöhään illalla saavutaan Berlevågiin.

3. PÄIVÄ, MEHAMN - KJØLLEFJORD - HONNINGSVÅG - HAVØYSUND 
- HAMMERFEST - ØKSFJORD - SKJERVØY - TROMSSA
Aamiaisaikaan ohitetaan Nordkap, josta merimatka jatkuu Euroopan 
pohjoisimpaan kaupunkiin Hammerfestiin. Myöhään illalla saavutaan 
Tromssaan, jossa voi ihastella kaupungin mahtavaa katedraalia yöaikaan.

4. PÄIVÄ, FINNSNES - HARSTAD - RISØYHAMN - SORTLAND - STOKMARKNES 
- SVOLVÆR - STAMSUND
Lofootit ja Vesterålenin saaret tarjoavat ehdottomasti eräitä matkan upeimpia 
maisemaelämyksiä. Risøyrennan kanavan matalissa vesissä hiekkasärkät 
näkyvät kirkkaan, vihertävän veden lävitse kanavan molemmilla puolilla. 
Laiva jatkaa matkaansa kapean Raftsundin salmen lävitse. Mikäli sää 
ja aikataulu sallivat, laiva vierailee myös unohtumattomassa Trollfjordin 
vuonossa, jossa sileät kalliot miltei koskettavat laivan kylkiä.

5. PÄIVÄ, BODØ - ØRNES - NESNA - SANDNESSJØEN - BRONNØYSUND - RØRVIK
Merimatka jatkuu kapeiden salmien ja saarten ohitse kohti Trondheimia. 
Päivän aikana juhlistetaan myös Napapiirin ylitystä. Lisäksi matkataan 
idyllisen Sandnessjøenin saaren ohitse ja lähestytään Brønnøysundia, jossa 
näkyvät myyttiset Seitsemän sisaruksen vuoret. Vegan saaristo on UNESCOn 
maailmanperintökohde ja se sijaitsee lähellä Sandnessjøenin satamaa.

6. PÄIVÄ, TRONDHEIM - KRISTIANSUND - MOLDE 
Varhain aamulla saavutaan Norjan kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin 
Trondheimiin. Täällä voi tutustua mahtavaan Nidaroksen katedraaliin, joka 
on Skandinavian suurin keskiaikainen rakennus. Matka jatkuu avomerellä 
Munkholmenin ja Hitan saarien ohitse kohti Moldea, joka tunnetaan ”ruusujen 
kaupunkina” poikkeuksellisen runsaan ja vehreän kasvillisuutensa vuoksi.

7. PÄIVÄ, ÅLESUND - TORVIK - MÅLØY - FLORØ - BERGEN  
Päivän aikana ohitetaan useita syviä vuonoja ja taivaalle kurottavia tuntureita. 
Viimeisellä osuudella ihaillaan kuvankaunista Nordfjordin vuonoa, 
joka sijaitsee aivan jättiläismäisen Jostedalsbreenin jäätikön alapuolella. 
Laiva saapuu Bergeniin klo 14.45. Hansakaupunki Bergen tunnetaan komeista 
vuonomaisemistaan ja värikkäästä vanhasta kaupungistaan. Atlantin 
rannikolla sijaitsevalla Bergenillä on pitkät perinteet merenkulun keskuksena. 
Vuonojen lisäksi Bergenin tunnetuimpia nähtävyyksiä ovat Unescon 
maailmanperintökohteisiin kuuluva satama-alue, Bryggen, sekä värikäs kalatori. 
Kaupungissa on myös useita kirkkoja ja gallerioita, sekä säveltäjä Edward 
Griegin (1843-1907) syntymäkoti. Grieg on taidemaalari Edvard Munchin, 
kuvanveistäjä Gustav Vigelandin, kirjailija Henrik Ibsenin ja näyttelijä 
Liv Ullmannin ohella yksi Norjan kansainvälisesti tunnetuimpia taiteilijoita. 
Bergenissä tehdään pieni kiertoajelu, joka päättyy hotelliin. 
Majoittumisen jälkeen illallinen hotellissa. Vapaata aikaa Bergenissä.   

8. PÄIVÄ, BERGEN - HELSINKI
Aamiainen hotellissa. Hotellista kuljetus lentokentälle 
ja paluulento Bergenistä Helsinkiin.

MATKAOHJELMA: 
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BEATLES-FIILIKSIÄ 
LIVERPOOLISSA

Tuhannet fanit, sadat artistit eri puolilta maailmaa 
kohtaavat Liverpoolissa elokuun lopussa. 
Lukemattomia keikkoja, konsertteja, näyttelyitä, kirppiksiä
ja muita tapahtumia on eri puolilla Liverpoolia, Beatlesin 
synnyinkaupunkia, josta maailmanvalloitus alkoi. 
Festivaalin upeaa “Peace and Love” -tunnelmaa 
on vaikea kuvailla, se täytyy itse kokea!  

Heikki Lehtonen, yksi Suomen parhaista Beatles-musiikin, 
sen syntymäpaikkojen ja -ilmiöiden asiantuntijoista on jälleen 
mukana Beatleweek-tunnelmissa. Matkaan sisältyy Heikin 
vetämä, erittäin asiantunteva ja monipuolinen Beatles-kierros, 
sekä tapahtumalippu ”Gold Anthology”. 
Matka-ajankohta ja hinta: 26.-30.8. (pe-ti) • 1.495,-

Merellinen Liverpool on maailmankuulu ainakin kahdesta 
asiasta: Beatlesistä ja jalkapallosta. 
Kauniissa brittikaupungissa on läsnä myös mielenkiintoinen 
merenkulun historia ja moderni, eloisa kaupunkikulttuuri. 

Beatlesin maailmanvalloitus on lähtenyt Liverpoolista. 
Fab fourin eli Paulin, Johnin, Georgen ja Ringon musiikki on 
lähtemättömästi jäänyt niin monen mieliin ympäri maailman. 
Minkä muun kevyemmän musiikin yhtyeen melodioista 
on tehty enemmän versioita kuin Beatlesin? 
Minkä yhtyeen kappaleet tuntuvat aina tuoreilta ja liikuttavilta 
vuosikymmenestä toiseen? Tämän musiikin vaikutus 
on mittaamaton aina vaan uusillekin sukupolville. 
Tunnelmaan pääsee mainiosti Penny Lanella, Strawberry 
Fieldsillä, ja uudelleen rakennetussa Cavern Clubissa.
Matkalla 2 lounasta, Liverpoolin kiertoajelu, Beatles-kierros, 
käynti Beatles Story -museossa ja drinkki pubissa, 
retki Chesterin kaupunkiin. 
Ja hotellina teemaan sopiva Hard Days Night Hotel. 
Matka-ajankohta ja hinta: 9.-12.6. (to-su) • 1.075,- 

BEATLEWEEK 2022 
HEIKKI LEHTOSEN KANSSA

Matka-Agentit on mukana jälleen 

HELSINKI BEATLES –WEEKEND 
–tapahtumassa. Tule sinäkin, 

ennen kuin suuntaat Beatles-fiiliksiin Liverpooliin!  
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Ehdoton matka kaikille Harry Potterin ja kumppaneiden faneille! 

Tällä matkalla ihaillaan aina ajankohtaisen Lontoon tunnetuimpia 
nähtävyyksiä ja nähdään myös Potter-elokuvista tuttuja paikkoja.
Matkan kohokohta on tietysti vierailu Warner Brotherin studioilla 
Watfordissa, Harry Potter –elokuvien kuvauspaikoissa ja kulisseissa. 
Ja Lontoossahan on muutenkin tekemistä ja näkemistä loputtomiin, 
kaiken ikäisille! Matkalla kaupunkikiertoajelu ja studiovierailu. 
Matka-ajankohdat ja hinnat:
16.-19.6. (to-su) • 885,- (H2) • 865,- (H3) 
7.-10.7. (to-su) • 930,- (H2) • 895,- (H3) 
15.-18.9. (to-su) • 895,- (H2) • 880,- (H3) 
15.-18.10. (la-ti) • 895,- (H2) • 880,- (H3) 

AGATHA CHRISTIEN ENGLANTI
Agatha Christie on maailman tunnetuimpia ja luetuimpia 
kirjailijoita, jonka sankarit, Hercule Poirot ja neiti Marple, 
ovat vähintään yhtä kuuluisia. 

Dame Agathan jäljillä matkataan Dartmoorin nummilla 
ja rannikolla, Agathan synnyinseudulla Torquayssa, 
ja vieraillaan hänen kodissaan, Greenway Housessa.  
Nähdään vanhoja kirkkoja – myös Agathan kotikirkko, 
pikkukyliä puutarhoineen, joissa ollaan tottakai neiti 
Marplen kotikylän St. Mary Meadin tunnelmissa. 
Aina jännittävässä Lontoossa, Hercule Poirotin kotikaupungissa, 
nähdään TV-sarjoistakin tuttua Art Deco –arkkitehtuuria. 
Matkalla vieraillaan myös toisen tunnetun kirjailijan, 
Jane Austenin kotikaupungissa Bathissa, sekä monien 
televisiosarjojen dekkareitten maailmassa, Oxfordissa.  
Matkalla 1 yö Lontoossa, 2 yötä Torquayssa, 1 yö Oxfordissa. 
1 lounas, 3 illallista, jännittävä ohjelma kiertoajeluineen.  
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
21.-25.4. (to-ma) • alk. 1.385,- / 8.-12.9. (to-ma) • 1.495,- 
6.-10.10. (to-ma) • 1.475,-

KUNINKAALLINEN LONTOO
Lontoo on trendikäs metropoli, ja samalla upea kuninkaallinen 
kaupunki, jossa huokuu pitkät, aristokraattiset perinteet, 
arvokas brittiläinen tunnelma ja monarkian läsnäolo. 
Kuninkaalliset palatsit ja monet muut brittimonarkian historian 
merkittävät rakennukset ja muistomerkit kertovat kulkijalle 
pitkästä historiasta ja kuninkaallisten elämästä. 

Windsor hääkirkkoineen, Kensingtonin palatsi, Buckinghamin 
palatsista puhumattakaan ovat kaikki tuttuja TV:stä ja lehtien 
sivuilta. Kuninkaallisessa Lontoossa vieraillaan nyt jopa tässä 
kaikkein “tärkeimmässä” eli Buckinghamin palatsissa. Ja nautitaan 
tietysti aitoenglantilaista iltapäiväteetä skonssien ja kolmioleipien 
kera. Aitoja brittiperinteitä parhaimmillaan!  
Matkalla asutaankin kuninkaallisesti: hotelli Grange Strathmore 
Kensingtonissa oli nykyisen kuningattaren, Elisabeth II:n isoisän 
Lontoon talo. 
Matkalla kiertoajelu, käynti Windsorissa, vierailu Kensingtonin 
palatsissa, vierailu Buckinghamin palatsissa, jossa nähdään 
myös vahdinvaihto sekä Royal Mews –hevostallit. 
2 lounasta, 1 iltapäivätee.  
Matka-ajankohta ja hinta: 3.-6.9. (la-ti) • 1.240,-   

HARRY POTTER –MAAILMA JA LONTOO
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Vaikuttavia nummimaisemia, kuninkaallisia, 
satumaisia linnoja ja viskiä. Matka vie Skotlannin 
kauneimmaksi valittuun kylään Culrossiin, joka on 
myös yksi Outlander-TV-sarjan filmauspaikoista, 
upeaan Stirlingin linnaan, jossa useat Skotlannin 
kuninkaista ja kuningattarista on kruunattu, 
Perthiin ja tietysti Edinburghiin ja kuninkaalliselle 
Royal Britannia -alukselle… 

Matkalla vieraillaan myös Dullin kylän 
punapeurakeskuksessa, ja Skotlannin 
kansallisjuomaan, viskiin, tutustutaan aidossa 
tislaamossa. Ja lisää kyliä, linnoja, 
vaiheikasta historiaa, unohtumattomia 
postikorttimaisemia!  
Matkalla 2 yötä Perthissä, 1 yö Edinburghissa, 
2 lounasta, 1 illallinen, runsas ja mielenkiintoinen 
retkiohjelma. 
Matka-ajankohta ja hinta: 4.-7.7. (ma-to) • 1.325,- 

KENTIN LINNOJA, 
PUUTARHOJA JA VIINITARHOJA
Historiallisia linnoja, kuvauksellisia puutarhoja, 
viehättäviä pieniä kaupunkeja, Englannin kanaalin 
rantamaisemia – ja paljon muuta!  
Tästä kaikesta päästään nauttimaan monipuolisella 
matkalla Sussexin sekä Kentin kreivikuntaan, 
jota myös Englannin puutarhaksi kutsutaan. 

Matkalla pääset varmasti myös yllättymään: 
Kentin kreivikunta on myös mitä parhainta 
viinialuetta. Kentissä  on lukuisia viinitiloja 
ja olosuhteet viininviljelyyn ovat mitä suotuisammat. 
Matkan vierailukohteita on paljon ja nähtävää 
valtavasti: mm. Hever Castle -linna puutarhoineen, 
Sir Winston Churchillin kotitalo Chartwell, 
peräti 900 vuotta vanha Leeds Castle -linna. 
Idyllinen, mielenkiintoinen Chilhamin pikkukylä 
on tunnettu  elokuvista: siellä on filmattu Agatha 
Christien Neiti Marple -elokuva  ”Syyttävä sormi” 
sekä Poirotin ”Simeon Leen testamentti”.
Matkalla vieraillaan myös Doverissa, jossa nähdään 
upeat valkoiset kalkkikivikalliot ja Englannin 
kanaalin kapein kohta. Kirkkaalla säällä voi nähdä 
Ranskaan asti: matkaa Calaisiin on vain vajaat 35 km. 
Juustotilalla tutustutaan maistajaisten kera juuston 
valmistukseen. Ja vieraillaan kahdella viinitilalla, 
joista Ridgeviewn viinitila on perheyritys, 
ja Englannin tunnetuimpia laatukuohuviinintuottajia. 
Molemmilla tiloilla viininmaistajaiset. 
Matkalla 1 yö Sevenoaksissa, 2 yötä Folkestonessa, 
3 illallista, juustonmaistajaiset 
sekä 2 viininmaistajaiset. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
12.-15.5. (to-su) • 1.260,- 
26.-29.5. (to-su) • 1.285,-  
14.-17.7. (to-su) • 1.295,- 

SKOTLANNIN 
UNOHTUMATTOMIA MAISEMIA   
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Irlanti on kiehtovien tarinoiden maa. Se on myös sekoitus kahden 
Irlannin historiaa, koskettavia kohtaloita, vaikuttavia nähtävyyksiä. 
Irlanti on kuvauksellinen saari, jonka maisemat ovat tallentuneet 
myös maailmankuuluihin elokuviin ja TV-sarjoihin. 

Kaksi Irlantia, sen tarinat ja TV-sarjat ovat seikkailu pohjois-Irlannin 
puolella Belfastissa, Titanic-keskuksessa ja Games of Thrones -sarjan 
kuvausten maailmassa. Toisen Irlannin elämyksiä tarjoaa kotoisa, 
tuttavallinen Dublin nähtävyyksineen, linnat, vehreät maisemat 
- ja tietysti iloinen irlantilainen “iltameno”. 
Matkalla yövytään 2 yötä Belfastissa ja 2 yötä Dublinissa. Retkiohjelmaa: 
mm. Belfastin kiertoajelu ja Titanic-keskus, Game of Thrones -retki, 
vierailu Slane Castle -linnassa ja sen viskitislaamossa maistiaisineen, 
Dublinin kiertoajelu. 3 lounasta ja 1 illallinen irlantilaisen illan yhteydessä. 
Matka-ajankohta ja hinta: 2.-6.9. (pe-ti) • 1.095,- 

KENTIN LINNOJA, 
PUUTARHOJA JA VIINITARHOJA

ILOINEN DUBLIN
Vihreän saaren Irlannin pääkaupunki Dublin on suosittu viikonloppukohde: 
eloisia ihmisiä, iloista irkkumusiikkia, pubien lämmintä tunnelmaa. 
Se on ajan hermolla oleva pieni suurkaupunki, helposti hallittavissa, 
joka on täynnä keskiaikaista historiaa ja Yrjöjen aikaa, vanhoja perinteitä, 
kulttuuria, vilkasta opiskelijaelämää. 

Se on myös kirjailijoiden kaupunki, onhan se mm. James Joycen sekä tunnetun 
nykykirjailijan, Cecilia Ahernin kaupunki, sieltä ovat kotoisin myös Oscar Wilde, 
Nobel-kirjailija Samuel Beckett ja monet muut. Keskustassa kävelymatkat ovat 
lyhyitä ja kaupunkiin on helppo tutustua kävellen. Dublinin kotoisa tunnelma 
saa matkailijan viihtymään! Matkalla on kävelykierros ja pubilounas.  
Matka-ajankohta ja hinta:  20.-24.4. (ke-su) • 995,- 

IRLANTILAISIA PUUTARHOJA
Koko Irlanti on melkein kuin yksi suuri puutarha. Matka vihreällä saarella 
ja sen maaseudulla on kuin mitä kaunein, kukoistava ”tilkkutäkki”, 
jota vihreän lukemattomat sävyt ja kirjava kukkaloisto värittävät. 

Matkalla asutaan Dublinissa, jossa vieraillaan upeassa kasvitieteellisessä 
puutarhassa. Dublinista tehdään retkiä useisiin, mielenkiintoisiin ja erilaisiin 
puutarhoihin. Retkillä nähdään myös Glendaloughin ikivanha luostarialue 
sekä Wicklow-vuorten juurella Enniskerryn kylässä sijaitseva valtava 
Powerscourtin puutarha. Matkalla on 1 pubilounas, 1 pubi-illallinen, 
1 illallinen irlantilaisen illan yhteydessä. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
11.-15.7. (ma-pe) • 1.195,- / 8.-12.8. (ma-pe) • 1.095,- 

PATIKOINTIA IRLANNISSA
Vihreän saaren kuvankauniit, vaihtelevat maisemat ja luonto on kuin 
luotu patikoinnille ja kävelyretkille. Irlanti on täynnä vanhoja tarinoita, 
eloisia ihmisiä, pubien lämmintä tunnelmaa 
- ja mitä mainioimpia patikkareittejä ja ulkoilumahdollisuuksia.  

Patikkamatkalla asutaan pienessä Brayn rannikkokaupungissa Wicklowin 
maakunnassa, Irlannin itärannikolla. Näissä Irlanninmeren rannikkomaisemissa
retkeillään ja koetaan monenlaisia elämyksiä ja reittejä: kallioita ja vuoristoa, 
järvi- ja merimaisemaa, metsää ja puutarhaa, historiallisia nähtävyyksiä... 
ja kierretään vähän Dublinissakin. 
Matkalla on 1 lounas, 2 retkilounasta, 2 illallista. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
6.-10.6. (ma-pe) • 1.145,- / 5.-9.9. (ma-pe) • 1.165,- 

KAKSI IRLANTIA - TARINOITA JA TV-SARJOJA
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Koe Saturnian kuuluisa kylpyläalue kuumine lähteineen 
uutuusmatkallamme! Jo roomalaisajoista asti tunnetut 
Saturnian lähteet sijaitsee kauniissa toscanalaisissa 
maisemissa. Kumpuilevilla kukkuloilla sijaitseva 
Terme di Saturnian kylpylähotelli ja Cascate del Mulinon 
kuumat lähteet ovat unohtumaton elämys. 

Rikkipitoisten termisten vesien lämpötila on lempeä, 
37,5 °C, ja hoitavissa vesissä rentoudut ja nautit luonnon 
ihmeistä upeiden maisemien keskellä, kallioaltailla ja 
vesiputouksessa. Matkan aikana majoitutaan ylellisessä 
Terme di Saturnian spa-hotellissa, ja nähdään myös 
Paavien kaupunki Viterbo ja maistellaan Montefiasconen 
alueen tunnettuja viinejä.

Matkalla 1 kevyt lounas, läksiäisillallinen, viininmaistajaiset. 
Matka-ajankohta ja hinta: 13.-17.10. (to-ma) • 1.695,- 

ROOMA  
Rooma, ikuinen kaupunki, on yksi maailman tunnetuimpia 
kaupunkeja. Se on kuin historiankirja, jonka lehdillä kuljet, 
keskellä maailmanluokan nähtävyyksiä, eri aikakausilla, 
vuosituhannesta toiseen, antiikin ajasta nykyaikaan. 

Taiteen ja kulttuurin kaupungissa museoiden, 
taidegallerioiden ja kirkkojen taideaarteet suorastaan 
mykistävät katsojansa. Monipuolinen on myös 
ravintoloiden ja makunautintojen kirjo ja valikoima 
- hyvien italialaisten viinien kera luonnollisesti. 
Rooma on vilkas, kiehtova, aina mielenkiintoinen kaupunki, 
jossa vietetään elokuvistakin tuttua Lomaa Roomassa 
ja ”makeaa elämää” - La Dolce Vita! 

Matkalla 2 lounasta, bussikierros ja kävelykierros, retki 
Vatikaaniin, retki viinikukkuloille Castelli Romanin alueelle. 
Matka-ajankohta ja hinta: 2.-6.6. (to-ma) • 995,- 

MAKUJEN PIEMONTE
Piemonten maakunta Pohjois-Italiassa tunnetaan 
laadukkaana viinialueena, josta tulevat täyteläiset 
punaviinit kuten Barolo ja Barbera, lisäksi alueella 
valmistetaan valkoviinejä ja raikkaita kuohuviinejä. 

Viinitilat ovat usein yksityisiä perhetiloja, joilla viiniä 
on viljelty jo usean sukupolven ajan. Viinien lisäksi alue 
on tunnettu mm. juuston-, suklaan- ja riisintuottajana, 
unohtamatta keittiöiden aatelista tartufo-sientä! 
Matkan aikana nähdään monta pientä, tunnelmallista 
kylää, joita vartioivat satoja vuosia vanhat aatelislinnat. 
Kylät itsessään ovat viehättäviä, pittoreskeja, usein 
kauniiden kukkuloiden ja viiniköynnösten ympäröimiä. 

Matkalla 2 lounasta, vierailut riisi- ja viinitilalla, Alban 
kaupunkikierros, vierailu maaseutulinnassa sijaitsevassa 
Viinipankissa sis. viininmaistajaiset, 
käynti korkkiruuvimuseossa Barolon linnassa, 
Milanon kaupunkikierros.  
Matka-ajankohta ja hinta: 5.-9.10. (ke-su) • 1.295,-

KYLPYLÄLOMA 
ITALIAN SATURNIASSA
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Kuvankauniit maisemat toivottavat tervetulleeksi 
Riminin rannikolle. Siellä nähdään taiteen keskus Ravenna, 
merenrantakaupunki Rimini, maailman vanhin tasavalta 
San Marino sekä Emilia-Romagnan maakunnan pääkaupunki 
Bologna. 

Maakunta tunnetaan Italian ruoka-aittana, ja sen tunnetuimmat 
herkut parmankinkku ja parmesanjuusto, unohtamatta kuplivaa 
Lambrusco-viiniä, maistuvat varmasti! 
Myös kulttuurin ja historian saralla Bologna yliopistoineen, 
Ravenna mosaiikkeineen sekä aina yhtä upea San Marino 
tarjoavat matkailijalle hienoja elämyksiä. Eikä pidä unohtaa 
loputtomana soljuvaa meren rantaviivaa ja kuvankaunista 
rannikkoa! 
Matkalla 3 lounasta, viininmaistajaiset pienen suolaisen kera, 
Ravennan kaupunkikierros, puolipäiväretki viinitilalle, 
retki San Marinoon, kävelykierros Bolognassa. 
Matka-ajankohta ja hinta: 22.-25.9. (to-su) • 1.295,-

Kuvankauniit alppi- ja järvimaisemat toivottavat tervetulleeksi Italian järviseudulla ja Sveitsissä, alppien kohotessa 
korkeuksiin - kuin satukirjassa. Näe upeat Pohjois-Italian Como- ja Lago Maggiore -järvet sekä elegantti Stresan kylä 
ja sen tunnetuin nähtävyys Isola Bella. 

Sveitsin puolella ihaillaan satukirjan alppimaisemia Luganossa ja Locarnossa, ja matkan päätteeksi pistäydytään vielä Milanossa. 
Retkiohjelma on upea: kävelykierrokset Comossa ja Stresassa, risteily Comojärvellä, tutustuminen Villa Carlottan huvilaan 
ja Isola Bellan saareen, Sveitsin puolella tutustuminen Luganoon ja kokopäiväretki Locarnoon, Milanon kaupunkikierros. 
Matkalla 2 yötä Comossa, 2 yötä Stresassa, 3 lounasta, 3 illallista. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 6.-10.4. (ke-su) • 1.545,- / 25.-29.5. (ke-su) • 1.545,- 

SATUKIRJAN MAISEMIA ITALIASSA JA SVEITSISSÄ

ITALIAN HELMIÄ: 
RIMININ RANNIKKO JA SAN MARINO
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Mielenkiintoinen Portugali, ihastuttava Nazarén alue aavan Atlantin 
rannalla, paljon historiallisia nähtävyyksiä, herkkuja ja paikallisia viinejä 
– ja mahdollisuus hienostuneen Thalasso-merivesikylpylän hoitoihin!  

Tämän luonnonkauniin rannikkoseudun kauneus lumoaa kävijänsä. 
Nazaren leuto ilmasto, mukavat, ystävälliset ihmiset, upea valo, perinteet 
ja kalastuselinkeino ovat aina innoittaneet taiteilijoita, ja lomailijat viihtyvät 
näissä kuvauksellisissa maisemissa, retkeillen ja viihtyen mukavissa 
Miramar-hotelleissa, altailla rentoutuen. Matkalla 2 illallista, fadoilta 
illallisineen ja viininmaistajaisineen, kävely- ja tutustumiskierros Nazaréssa, 
retki Batalhaan ja Fatiman pyhiinvaelluskeskukseen, retkellä lounas.
Matka-ajankohta ja hinta: 
21.-28.9. (ke-ke) • 1.445,- / 5.-12.10. (ke-ke) • 1.395,-  

NIVELTERVEYS- JA LIIKUNTALOMA 
PORTUGALIN NAZARÉSSA
Keväinen Portugali ja ihastuttava Nazarén alue Atlantin rannalla 
luo mainiot puitteet nivelterveys- ja liikuntalomalle 
– matkanjohtajana fysioterapeutti, nivelterveyden asiantuntija Petri Eerola. 

Kaunis Nazarén pikkukaupunki sijaitsee keski-Portugalissa, noin 100 km 
pohjoiseen Lissabonista ja 230 km etelään Portosta, aavan Atlantin rannalla. 
Nazarén leuto ilmasto, mukavat, ystävälliset ihmiset, upea valo, 
perinteet ja kalastuselinkeino ovat aina innoittaneet taiteilijoitakin. 
Historiaa pursuava alue tarjoaakin ihanteelliset puitteet unohtumattomaan 
lomaan. Hotelli Miramar Sul sijaitsee upealla näköalapaikalla, jossa aika sujuu 
mukavasti myös Petri Eerolan vetämien allas- ja jumppaohjelmien parissa, 
kävelyretkillä ihastuttavassa ympäristössä maisemia ihaillen – ja tietysti 
portugalilaisten herkkuja ja viinejäkin maistellen. 
Matkalla on mahdollista vierailla myös Thalasso Portugal -kylpyläkeskuksessa.
Se hyödyntää Nazarén kivennäisrikkaan meriveden terapeuttisia ominaisuuksia 
hoitoihin, jotka edistävät terveyttä ja hyvää oloa. Jodirikas meri-ilma tunnetaan
Portugalissa reumaattisia sairauksia ja hengitystieongelmia parantavasta 
vaikutuksestaan. 
Matkalla Petri Eerolan vetämä jumppaohjelma. Puolihoitoateriat (illalliset), 
ja ohjelmassa myös kokopäiväretki Batalhan pikkukaupunkiin ja Fatiman 
pyhiinvaelluskeskukseen, retkellä lounas. 
Matka-ajankohta ja hinta: 14.-21.5. (la-la) • 1.385,-

VAELLUS SANTIAGO DE COMPOSTELAAN
Juhlavuosi 2021 jatkuu edelleen vuonna 2022! 
Pyhä vuosi tuo pyhiinvaeltajat jälleen Santiago de Compostelaan, 
joka on tunnetuin ja yksi suosituimpia pyhiinvaelluskohteita maailmassa. 
Vaellusmatka pyhällä tiellä Santiago de Compostelaan on varmasti 
jokaiselle vaeltajalle suuri kokemus. 

Katedraali, jonne uskotaan apostoli Jaakobin haudatun, on vaeltajien kohteena. 
Suosituin on ns. ranskalainen tie (camino frances), joka on ollut Unescon 
maailmanperintölistalla vuodesta 1993. Alkunsa reitti saa Ranskasta, 
ja on kokonaisuudessaan peräti yli 700 km. 
Vaelluksen voi aloittaa kuitenkin reitin varrelta. Vaellus vaihtelevassa 
maastossa, halki kylien, ohi laaksojen ja kukkuloiden, tammimetsissä 
ja aurinkoisilla ylängöillä on vaikuttava elämys. 
Tämän vaelluksen pituus on noin 130 km, päiväosuudet 10-30 km. 
Matkalla 6 illallista, matkatavaroiden kuljetus vaelluksen aikana, 
6 yöpymistä hostelleissa, 2 yötä hotellissa Santiago de Compostelassa, 
jossa myös opastettu kävelykierros.
Matka-ajankohta ja hinta: 14.-22.10. (pe-la) • 1.495,- 

PORTUGALIN HOPEARANNIKKO
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Champagnen maakunta tunnetaan maailmanlaajuisesti sen 
jäljittelemättömästä, kuplivasta juomasta samppanjasta. 
Samppanjantuottajat, joita on noin 250 (kuuluisimmat ovat varmaankin 
Moët & Chandon, Mumm, Bollinger, Krug, Veuve Clicquot, Pommery, Heidsieck 
ja Taittinger), tuottavat vuosittain yli 270 miljoonaa pulloa kuplivaa. 

Champagne on myös maisemallisesti kaunista seutua. Laajojen alankojen 
ja viiniköynnösten peittämien kumpuilevien kukkuloiden välissä on siellä 
täällä pieniä kyliä korkeine kirkkotapuleineen. Ja tämäkin Ranskan alue 
on tunnettu hyvästä keittiöstään ja myös etanatiloistaan!     
Matkalla 3 lounasta, retkiohjelmana mm. Epernayn samppanjatalo, 
etanatila, samppanjaa tuottava perhetila, Reimsin samppanjatalo ja majakka, 
Troeyesin kaupunki, sekä tilavierailuilla maistajaisia. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
16.-19.9. (pe-ma) • 1.495,- / 30.9.-3.10. (pe-ma) • 1.495,- 

ILOINEN AMSTERDAM JA KUKKIEN HOLLANTI
Keväinen Amsterdam on tulvillaan tulppaanien väriloistoa, herkullisia 
juustoja, makuelämyksiä, kanavia, polkupyöriä, upeita nähtävyyksiä ja 
omaleimaista tunnelmaa. Sen monimuotoisiin, vähän rosoisiinkin kasvoihin 
sekoittuvat monen aikakauden tapahtumat ja menneet vuosikymmenet. 

Matkalla vieraillaan tietysti legendaarisessa Keukenhofin kukkapuistossa, 
jossa miljoonat kukat luovat keväisin sanoin kuvaamattoman upean 
väriloiston! Retki myös Edamin juustokaupunkiin, Volendamin kalastajakylään,
sekä kävelykierros ja kanavaristeily Amsterdamissa. 2 lounasta. 
Matka-ajankohdat ja hinnat:  
11.-14.4. (ma-to) • 1.240,- / 4.-7.5. (ke-la) • 1.075,-  

LUMOAVA PARIISI
Lumoava Pariisi - onko se maailman kaunein ja romanttisin kaupunki? 
Seinen rannat, alkuillan sininen hetki Montmartren kukkuloiden yllä, 
upeat palatsit, Louvren taideaarteet ja Mona Lisan arvoituksellinen hymy, 
sokkeloiset kadut kahviloineen ja putiikkeineen kutsuvat turisteja kaikkialta 
maailmasta kokemaan tämän ainutlaatuisen kaupungin tunnelmaa. 

“Parisii”-heimon asuttamasta Île de la Citén kalastajakylästä on tullut 
2000 vuodessa 2,2 miljoonan asukkaan, mahtavan arkkitehtuurin, leveiden 
bulevardien, kauniiden puistojen, merkittävien museoiden, tunnelmallisten 
kahviloiden, huippumuodin ja taiteen keskus. Pariisissa on jokaiselle jotakin! 
Matkalla 1 lounas, kaupunkikiertoajelu sekä kävelykierros Latinalaiskortteleissa. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
12.-15.5. (to-su) • 825,- / 9.-12.6. (to-su) • 825,- 

NIZZAN JA MONACON LOISTOA
Ranskan Riviera valloittaa vastakohdillaan. Vuoret ja meri, pikkukaupunkien 
kujat, putiikit ja torit, viihtyisät kapakat ja Michelin-ravintolat, museot… 
Riviera on myös Grimaldien ruhtinassuvun loistoa Monacossa 
– unohtumaton cocktail! 

Riviera on aina hurmannut paitsi matkailijoita myös taiteilijoita, ja siksi myös 
taidegallerioiden ja museoiden määrä on loputon. Ja legendaarinen rantakatu, 
Promenade des Anglais ja Välimeren ihastuttavat rannat toivottavat 
tervetulleiksi. Matkalla kaupunkikierros Nizzassa sekä kokopäiväretki 
Monacoon ja Monte Carloon, 2 lounasta.
Matka-ajankohdat ja hinnat:
28.4.-1.5. (to-su) • 995,- / 15.-18.9. (to-su) • 895,- 

SAMPPANJAA JA ETANOITA A´LA FRANCE  
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Luonnonkaunis Istria ja tryffeleitä, oliiviöljyjä ja viinejä! 
Istrian niemimaa on kuin sekoitus Italian Toscanaa ja Ranskan Provencea: 
historiallisia, pieniä, kauniita kaupunkeja, metsiä, viinitarhoja, oliivipuita 
ja kuuluisia turistipaikkoja kuten Pula, Rovinj, Opatija, Porec. 

Täällä voi nauttia istrialaisen kulttuurin rikkauksista sinisenä välkehtivän 
Adrianmeren rannalla. Hyvällä onnella voi nähdä merikotkan liitelevän 
kukkuloiden välissä tai delfiiniparven hyppivän meressä. 
Retkiohjelmaa: Piran, Rovinj, Pula, tryffelinetsintäretki Keski-Istrian 
metsäalueelle, viinin- ja oliiviöljynmaistajaiset, Postojnan tippukiviluola. 
5 lounasta, 1 illallinen. Majoitus Opatijassa. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
11.-16.5. (ke-ma) •  1.390,- / 21.-26.9. (ke-ma) • 1.395,-  

PÄÄSIÄINEN WIENISSÄ
Keväinen, elegantti Wien pääsiäistoreineen, Wachaun-jokilaakso 
kukkivine aprikoosipuineen ja Schlosshofin barokkilinnan viehättävät 
pääsiäismarkkinat ja 10.000 kukkivaa narsissia ja tulppaania! 

Keisarillinen loisto, Straussin kauniit valssit, Mozartin musiikki 
ja Sacher-torttu ovat erottamaton osa tätä tyylikästä kaupunkia, 
joka lumoaa vieraansa uudestaan ja uudestaan.  
Pääsiäismatkalla kaupunkikiertoajelu ja Schönbrunnin linnan pääsiäistori, 
kävelykierros vanhassa kaupungissa, Freyung-aukion pääsiäistori 
ja kakkukahvit, kokopäiväretki Wachau-Tonavan jokilaaksoon ja Stift Melkin 
barokkiluostariin, viininviljelykset ja Schlosshofin barokkilinna 
ja pääsiäismarkkinat. 3 lounasta. 
Matka-ajankohta ja hinta: 14.-17.4. (to-su) • 1.245,-

VIEHÄTTÄVÄ ITÄVALTA 
JA VERDIN OOPPERA NABUCCO 
Itävaltaan ja sen eleganttiin pääkaupunkiin Wieniin on aina kuulunut 
myös musiikki. Tällä ainutlaatuisella matkalla koetaan paitsi Wienin 
ja lähistön nähtävyydet, myös St.Margarethenin kesäiset oopperafestivaalit
ja Giuseppe Verdin ooppera Nabucco.  

Itävallan järvialueella, pienessä St. Margarethenin kylässä, roomalaisten 
aikaisessa kivilouhimossa eläydytään Nabuccon tunnelmiin. 
Matkalla on oopperaelämyksen lisäksi paljon muutakin: kiertoajelu Wienissä, 
Hofburgin talvipalatsi sekä Sissi-museo, Wienerwaldin retki ja Heiligenkreutzin 
sistersiläisluostari, Badenin kylpyläkaupunki, Rosarium-ruusupuisto. 
Oopperapäivänä vierailu Eisenstadtissa ja Esterházy-suvun linnassa, 
jossa Joseph Haydn toimi hovimuusikkona. 
Matkalla 2 lounasta, 1 illallinen, kakkukahvit.  
Matka-ajankohta ja hinta: 11.-14.8. (to-su) • 1.180,- 

SOUND OF MUSICIN MAISEMISSA
Itävallan Salzkammergutin alppimaisemat – kuin lumoavan Sound of Musicin 
säveliä! Matka vie idyllisiin pikkukyliin, kirkkaina hohtavien, turkoosinväristen 
alppijärvien rannoille ja vehreille niityille, joilla onnelliset lehmät laiduntavat. 

Vierailukohteita ovat Unescon kulttuuriperintökohde Salzkammergut, 
viehättävä kylpyläkaupunki Bad Ischl ja keisariperheen kesähuvila, 
upea Mozartin syntymäkaupunki Salzburg ja Sound of Music -elokuvasta 
tuttu Hellbrunnin linna, sekä idyllinen alppivuorten ympäröimä Wolfgang-järvi, 
jonka alueella tehdään myös helppo patikkaretki. Matkan lopuksi käydään 
myös Hitlerin maailmankuulussa Kotkanpesässä. 4 illallista, 1 lounas. 
Majoitus St.Gilgenin kylässä Wolfgansee-järven rannalla. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 11.-15.6. (la-ke) • 1.385,- / 1.-5.9. (to-ma) • 1.385,-  

KROATIAN KAUNOTAR ISTRIA
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Balkanin niemimaa on kaunista vuoristomaisemaa, vuoripuroja, metsiä 
ja kansallispuistoja, meren rantaa, historiallisia kaupunkeja ja kyliä. 
Balkanin vuoret ja laaksot ovat eläneet vuosituhansien historiaa, antiikin aarteista 
1900-luvun kuohuviin vuosikymmeniin, ja taas uudelle vuosituhannelle. 

Tuntematon Albania on salaperäinen maa Adrianmeren ja Joonianmeren syleilyssä, 
tunnelma on aito ja välitön, ja nähtävää on paljon. Matkalla vieraillaan myös kauniissa 
ja jylhässä Montenegrossa, joka on kuin luonnon suuri aarreaitta maisemineen.
Matkalla Skhodrassa 1 yö, Beratissa 1 yö, Vlorassa 2 yötä, Tiranassa 2 yötä, 
Petrovaciassa 1 yö, 5 lounasta, 5 illallista. Retkiohjelmaa: kiertoajeluja ja vierailuja.   
Matka-ajankohdat ja hinnat: 18.-25.5. (ke-ke) • 1.475,- / 8.-15.6. (ke-ke) • 1.475,- 
14.-21.9. (ke-ke) • 1.495,- / 5.-12.10. (ke-ke) • 1.495,- 

KROATIAN SYDÄN ZAGREB
Keski-Kroatiassa sijaitseva pääkaupunki Zagreb on vielä monelle kuin tuntematon 
seikkailu. Viehättävä kaupunki on erikoinen ja mielenkiintoinen yhdistelmä itää 
ja länttä, Välimerta ja vanhaa, aristokraattista Keski-Eurooppaa. 

Zagreb ja erityisesti sen valloittava vanha kaupunki on täynnä upeita nähtävyyksiä,
kivoja ravintoloita, monipuolista kulttuuritarjontaa. Etenkin pääaukion arkkitehtuuri
kertoo omaa tarinaansa eri aikakausien tyyleistä ja vallanpitäjistä. Myös Zagrebin 
lähialueet ovat matkailijan ”aarreaitta”. Plitvicen kansallispuisto vesiputouksineen 
on Unescon maailmanperintökohde. Mielenkiintoisia ovat myös historiallinen 
Karlovacin kaupunki ja Dubovacin linna 1200-luvulta, Varadzinin barokkikaupunki, 
jota pikku-Wieniksikin kutsutaan, Kroatian kaunein linna, Trakoscanin satulinna… 
ja viinialueet viinitiloineen ja -kellareineen. On niin monta syytä tutustua Kroatian 
sydämeen! 
Matkalla kävelykierros, retket Plitviceen, Karlovaciin, Varadziinin ja Trakoscaniin, 
viinitilavierailu viininmaistajaisineen ja juustoineen.  3 lounasta. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 17.-22.5. (ti-su) • 1.330,- / 30.8.-4.9. (ti-su) • 1.330,- 

KAUNEINTA KROATIAA
Adrianmeren rannikko Kroatiassa on varmasti Euroopan kauneinta maisemaa. 
Sinisen eri sävyissä kimmeltävä meri, lukemattomat viehättävät saaret, 
vuoristoiset maisemat, vanhat kaupungit ja pikkukylät tekevät tästä 
Dalmatian alueesta lumoavan kauniin. 

Splitin sokkeloisilla kujilla ja aurinkoisella rantabulevardilla yhdistyy historia ja 
kansainvälinen tunnelma. Kiehtova vanhakaupunki on sekoitus muinaista Diocletianin 
palatsia, Rooman valtakunnan aikaisia nähtävyyksiä ja värikästä nykyaikaa. 
Tämän matkan vierailukohteita ovat historiallinen Splitin kaupunki, pieni Pakovo 
Selon kylä, Krkan luonnonpuisto ja Sibenikin kaupunki, Trogirin kylä sekä ihastuttava 
Bracin saari, jotka ovat yhdessä kuin aurinkoisten elämysten helminauha. 
Majoitus Splitissä, 4 lounasta. 
Matka-ajankohta ja hinta: 2.-9.10. (su-su) • 1.395,- 

LUONNONKAUNIS ALBANIA JA JYLHÄ MONTENEGRO
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Georgia, maa jylhien Kaukasus-vuorten kainalossa, 
yllättää monipuolisuudellaan. On monta syytä vierailla 
tässä mielenkiintoisessa ja jännittävässä maassa: 
värikäs pääkaupunki Tbilisi, kauniit laaksot 
ja vuoristomaisemat, uskomaton vieraanvaraisuus, 
herkullinen ruoka ja viinit. 
Toukokuussa Georgian kesä on jo kauneimmillaan. 

Matkalla tutustutaan viehättäviin kaupunkeihin ja upeisiin 
vuoristomaisemiin myös erilaisilla patikointiretkillä. 
Georgian kiehtova historia sekä rikas ruoka- ja viinikulttuuri 
tarjoavat maisemien lisäksi unohtumattomia elämyksiä! 
Vierailukohteita mm. Tbilisi, Mtskheta, Gudauri, Kazbegi, 
Borjomi, Telavi ja Tsinandali viineineen, Tblilisin kansallispuisto 
ja Sabadurin metsä… 
Maan kulttuuriin ja elämäntapaan johdattaa Georgian 
asiantuntija Wilhelmiina  Virolainen. Matkalla puolihoitoateriat. 
Matka-ajankohta ja hinta: 21.-29.5. (la-su) • 1.895,- 

KESÄINEN GEORGIA

Armenian, tämä ikivanhan maan, monet kasvot esittäytyvät 
Kaukasus-vuorten vaikuttavissa maisemissa. Araratin vuori, jonne 
Nooan arkki rantautui, historiallinen Silkkitie Aasiasta Eurooppaan, 
kristallinkirkas Sevan-järvi, keskiaikainen Geghardin luolaluostari, 
Armenian Vatikaaniksi kutsuttu Echmiadzin, maalauksellinen, 
lähes 3000 vuotta vanha pääkaupunki Jerevan. 
Armenia on elämysten maa! 

Armenia on myös erinomainen kulttuurikohde: konsertteja, 
oopperaa, balettia, jazz-klubeja… Jerevanin kulttuuritarjonnassa 
riittää valinnanvaraa! Päivisin vieraillaan Armenian tärkeissä 
historiallisissa ja kulttuurikohteissa, iltaisin mahdollisuus 
omatoimisesti osallistua Jerevanin kulttuuritapahtumiin 
(lisämaksusta). 
Maan kulttuuriin ja elämäntapaan johdattaa Armenian 
asiantuntija Wilhelmiina Virolainen. Matkalla 5 lounasta, 1 illallinen. 
Matka-ajankohta ja hinta:  4.-12.9. (su-ma) • 1.395,- 

GEORGIAN HELMIÄ
Georgia, maa jylhien Kaukasus-vuorten kainalossa, on monien 
elämysten helminauha. Matkan antia ovat pääkaupunki Tbilisin 
tunnetuimmat nähtävyydet, historialliset kohteet, Kaukasuksen 
vuoriston huikeat maisemat. Georgian kiehtova historia sekä rikas 
ruoka- ja viinikulttuuri tarjoavat maisemien lisäksi unohtumattomia 
elämyksiä! 

Georgian helmiä ovat mm. vanha Tbilisi, Gudauri, Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko Gergetivuorella, Gori ja Uplistsikhe, 
seitsemän kilometrin päässä Gorista Mtkvari-joen rannalla 
sijaitsevat muinaiset luolat ensimmäiseltä vuosituhannelta eKr., 
kun Uplistsikhe oli yksi merkittävimmistä keskuksista suuren 
Silkkitien varrella, Borjomi ja Vihreä luostari, Telavi ja Tsinandali, 
Kakheti luostareineen…  
Maan kulttuuriin ja elämäntapaan johdattaa Georgian asiantuntija 
Wilhelmiina Virolainen. Matkalla puolihoitoateriat. 
Matka-ajankohta ja hinta: 18.-27.8. (to-la) • 2.095,- 

ARMENIAN AARTEITA
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TAIDETTA JA SÄVELIÄ 
UNKARISSA
Tonavan rannan kaunotar, ihastuttava Budapest on yksi 
Euroopan rakastetuimpia matkakohteita. Se on kaunis, 
romanttinen, vähän rosoinenkin, pitkän ja monivaiheisen 
historian ja trendikkään nykypäivän kaupunki.  
Unkarin matka on monen elämyksen matka: nähtävyyksiä, 
unkarilaisen keittiön herkkuja, paikallisen viinikellarin 
aarteita, linnoja, taidetta ja ihania säveliä.  

Matkalla on monipuolinen retkiohjelma: kiertoajelulla 
tutustutaan kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin ja illallisristeilyllä
ihaillaan kaunista kaupunkia Tonavalta käsin. 
Tutustutaan myös suomalaisen, pitkään Unkarissa 
vaikuttaneen Ari Kupsuksen työhön: hän pitää taide- ja 
antiikkigalleriaa Budapestissa, ja on entisöinyt isännöimänsä, 
historiallisen Pappenheimin linnan. Matkan kohokohtia 
on salonkikonsertti hänen galleriassaan, sekä linnavierailu 
illallisineen Pappenheimissa. Matkan päätteeksi vieraillaan 
vielä Gödöllössä, Sissi-keisarinnan linnassa. 
Matkalla 2 lounasta, 2 illallista (1 illallinen risteilyllä, 
1 Pappenheimin retkellä).  
Matka-ajankohdat ja hinnat: 22.-25.9. (to-su) • 895,- 
26.-29.10. (ke-la) • 920,- / 23.-26.11. (ke-la) • 855,-

Unkarin Balaton-järvellä on upeat puitteet niin 
kulttuuriin tutustumiseen kuin luonnossa liikkumiseenkin. 
Matkalla nautitaan historiallisesti merkittävien 
kylpyläkaupunkien tunnelmasta, poiketaan vanhaan 
viinikellariin ja herkutellaan maukkailla perinneruuilla. 

Patikkaretkillä tutustutaan Unkarin kauniiseen luontoon 
ja värikkääseen talonpoikaiskulttuuriin. Makuelämykset, 
historia ja luonnossa liikkuminen yhdistyvät ihastuttaviin 
Balaton-järven maisemiin ja kauniiseen maalaisidylliin. 
Patikointien vaikeusaste on keskitasoa. 
Matkalla 1 yö Budapestissa, 4 yötä Balatonfüredissa, 
3 lounasta, 4 buffet-illallinen, 2 välipalapaketti, 
viininmaistajaiset. 
Retkiohjelmaa: kaupunkikiertoajelu Budapestissa, 
tunnin iltaristeily Tonavalla sis. yhden juoman, 
kävelykierros Balatonfüredin rantabulevardilla, 
patikkaretket kahtena päivänä (13 ja 16 km), 
vierailu Etyekin viinikellarissa. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
16.-21.6. (to-ti) • 995,- 
8.-13.9. (to-ti) • 995,- 

PATIKOINTIA
BALATON-JÄRVEN MAISEMISSA
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Berliini tunnetaan sykkivän ja trendikkään ilmapiirin lisäksi 
historiallisista nähtävyyksistä, kaupungin historiasta ja poliittisesta 
muutoksesta, ja se tarjoaa aikamatkan vuosikymmenten halki. 

Berliini on myös juhlia, vilkasta yöelämää, nykyarkkitehtuuria 
ja avantgarde-taidetta. Ja joulun aikaan se on lukemattomien 
tunnelmallisten joulutorien kaupunki! 
Matkalla kiertoajelu, retki Potsdamiin ja vierailu Neues Palais’n 
palatsissa, vierailu Berliinin joulutoreilla, 3 lounasta. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
24.-27.11. (to-su) • 965,- / 1.-4.12. (to-su) • 985,-  

ISLANTI, SATUJEN SAARI
Ihmeellinen laavamaisema, karu luonto, kuumat lähteet, 
Sininen laguuni ja meren herkut – satujen saari on elämysten saari. 
Ja pieni suuri pääkaupunki Reykjavik on rento paikka, 
jossa on omaleimaista arkkitehtuuria, tunnelmallisia katuja,
mukavia ravintoloita, museoissa taidetta ja viikinkikulttuuria. 

Matkalla ehtii hyvin tutustua tähän pohjoiseen pääkaupunkiin. 
Matkalla kaupunkikiertoajelu sekä Kultainen kierros 
- kokopäiväretki Gullfossin putoukselle, geysiralueelle ja Thingvellirin 
kansallispuistoon, joka kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. 
Retkellä keittolounas.  
Matka-ajankohdat ja hinnat: 8.-12.6. (ke-su) • 1.135,- 
20.-24.7. (ke-su) • 1.275,- / 19.-23.10. (ke-su) • 975,-  

HANSAKAUPUNKI GDANSK
Itämeren rannalla sijaitseva Gdansk on Puolan rannikon suurin ja 
merkittävin kaupunki. Sillä on pitkä, vaiheikas ja värikäs, myöskin 
sotaisa historia takanaan. Se on merkittävä hansakaupunki, 
jota Napoleonkin aikanaan kutsui “avaimeksi kaikkeen”. 

Gdansk on nyt eloisa ja kaunis. Viehättävä vanha kaupunki on 
tunnelmallinen, kompaktin kokoinen kävelijälle, ja siellä on paljon 
mukavia kahviloita, ravintoloita, museoita, nähtävää ja ihasteltavaa.
Matkalla kävelykierros, retki Malborkin ritarilinnaan, 2 lounasta. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
15.-18.4. (pe-ma) • 765,- / 26.-29.5. (to-su) • 655,- 
8.-11.9. (to-su) • 655,- / 13.-16.10. (to-su) • 655,- 
17.-20.11. (to-su) • 595,- / 1.-4.12. (to-su) • 640,- 

POHJOIS-PUOLAN 
HISTORIALLISIA HELMIÄ
Historiallisia, mielenkiintoisia helmiä on rannikon 
Kolmoiskaupungin – Gdanskin, Gdynian ja Sopotin 
– lisäksi myös Kazubiassa ja Veiksel-joen rannoilla. 

Kazubiassa toimii Szymbarkin ulkoilmamuseo, jossa on jopa hauska,
ylösalaisin oleva talo. Chielmossa toimii yli 100 vuotta vanha Necelin 
keramiikkatehdas. Torunissa, Kopernikuksen syntymäkaupungissa 
on mm. piparkakkumuseo! Malborkin kaupunki tunnetaan tietysti 
Nogat-joen rannalla kohoavasta, 1274 perustetusta ritarilinnastaan. 
Matkalla Kolmoiskaupungin retki, Szymbarkin ulkomuseo, 
Torunin kierros, Malborkin linna, 
4 lounasta. 2 yötä Gdanskissa, 2 yötä Torunissa. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
11.-15.5. (ke-su) • 920,- / 21.-25.9. (ke-su) • 920,- 

JOULUTORIEN BERLIINI
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Hyvää oloa, kylpylänautintoja, mukavia, rentouttavia spa-hetkiä 
- niistä on Pärnun kylpyläloma tehty! 
Viehättävä Pärnu on Viron kylpyläpääkaupunki, 
joka toivottaa kylpylävieraat tervetulleeksi ympäri vuoden. 
Ja viihtyisä ympäristö – meren ranta ja puistot sekä Pärnun 
keskusta kahviloineen - tarjoaa mukavat puitteet myös ulkoilulle. 

Tervis Spa on erittäin monipuolinen kylpylä- ja hotellikokonaisuus. 
Se on Viron suurin, ja toiminut kohta 50 vuotta. 
Terviksessä vietetään leppoisaa kylpylälomaa hyvin monipuolisten 
hoitojen merkeissä. 
Tervise Paradiis -kylpylähotellissa nautitaan paitsi perinteisemmistä 
kylpylähoidoista ja rentouttavista spa-hoidoista, myös oman 
vesipuiston houkutuksista monenlaisine aktiviteetteineen. 
Tervise Paradiisissa viihtyy myös nuorempi väki ja lapsiperheet! 
Matkalla täysihoitoateriat, aamusauna ja -uinti, kuntosali 
käytettävissä, erilaisia kylpylähoitoja. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
14.-18.3. (ma-pe) • 330,-/Tervis Spa, • 360,-/Tervise Paradiis 

14.-18.4. (to-ma, pääsiäinen) • 350,-/Tervis Spa, • 370,-/Tervise Paradiis

SUURI BALTIAN KIERROS
Tämä kierros on kuin baltialainen helminauha: kolme Baltian 
tasavaltaa, kauniit maisemat, historialliset kaupungit, 
mielenkiintoiset nähtävyydet – ja keskellä kauneinta kesää! 

Baltian parhaat palat yhdellä matkalla: Viron halki kohti Latvian 
pääkaupunkia, uljasta jugendkaupunkia Riikaa, Liepaja ja Pyhän 
kolminaisuuden kirkko, joka liittyy Suomen historiaan jääkäriliikkeen 
ajalta. Eteläisimmässä tasavallassa, Liettuassa, vierailukohteita 
on paljon: satamakaupunki Klaipeda, Noitamäki puuveistoksineen, 
kirjailija Thomas Mannin kotimuseo, hämmästyttävä Kuurin 
kynnäs Itämeren rannalla. Ja pääkaupunki, viehättävä Vilna, 
yliopistokaupunki Kaunas ja koskettava, ainutlaatuisen historian 
Ristimäki.  
Majoitukset: 1. yö Riiassa, 2.-3. yö Klaipedassa, 4. yö Vilnassa, 
5. yö Riiassa. 
Kiertoajelut ja retkiä, puolihoito (5 lounasta, 1 keittolounas). 
Matka-ajankohta ja hinta: 8.-13.7. (pe-ke) • 545,- 

LIIVINMAAN LINNAT JA KARTANOT 
Liivinmaalla, eteläisen Viron ja Latvian alueella, asui aikoinaan 
vauraita aatelisia, jotka rakennuttivat toinen toistaan kauniimpia 
linnoja ja kartanoita upeine puistoineen. Liivinmaan kierroksella 
tutustutaan alueen historiaan, kuullaan mielenkiintoisia tarinoita 
ja ihaillaan näitä mitä viehättävämpiä ja kiinnostavampia 
rakennuksia. Etelä-Virosta siirrytään Latvian puolelle, 
jossa on pääkaupunki Riian lisäksi valtavasti nähtävää! 

Matkalla yksi yö Viron Võrussa, yksi yö Cesiksessa ja 
yksi yö Riiassa. 2 lounasta, 1 keittolounas. 
Retkiohjelmaa ja kartanovierailuja: mm. 
Puurmannin linna, Rogosin ja Aluksnen kartanot, Stamieran linna, 
paroni von Wulffin renessanssilinna kirkkoineen Cesvainessa, 
Cesiksen keskiaikainen kaupunki, Ungurmuizan puukartano, 
Sigulda ja Gutmanin luola, Riian kierros. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
26.-29.5. (to-su) • 415,- / 1.-4.9. (to-su) • 405,- 

KYLPYLÄLOMAT PÄRNUSSA
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MUSIIKKIA JA TEATTERIA
VIROSSA

TALLINNASSA: 
Estonia-teatteri:
ILOINEN LESKI -operetti 
20.-21.2. (su-ma) • 145,- 
 Hotelli: Nordic Hotel Forum 

LUXEMBURGIN KREIVI -operetti
26.-27.2. (la-su) • 160,- 
Hotelli: Original Sokos Hotel Viru  
26.-27.3. (la-su) • 160,-
Hotelli: Original Sokos Hotel Viru   

VIULUNSOITTAJA KATOLLA 
–musikaali
5.-6.3. (la-su) • 175,- 
Hotelli: Nordic Hotel Forum 

TSAARIN MORSIAN -ooppera
17.-18.3. (to-pe) • 150,-
Hotelli: Original Sokos Hotel Viru

TRUBADUURI– ooppera Tallinnassa
2.-3.4. (la-su ) • 160,- 
Hotelli: Nordic Hotel Forum 

LA TRAVIATA -ooppera 
20.-21.4. (ke-to) • 155,- 
Hotelli: Nordic Hotel Forum 
4.-5.5. (ke-to) • 155,- 
Hotelli: Original Sokos Hotel Viru 

MY FAIR LADY -musikaali
30.4.-1.5. (la-su) • 160,-
Hotelli: Original Sokos Hotel Viru  

Alexela-konserttitalo: 
ANNA NETREBKO JA YUSIF EYVAZOV 
-oopperagaala, 
säestäjänä Latvian Kansallisorkesteri 
5.-6.4. (ti-ke) • alk. 255,- 
Hotelli: Park Inn by Radisson 
Central Tallinn 

Saku Suurhalli: 
Pet Shop Boys - DREAMWORLD 
-The Greatest Hits Live -keikka
13.-14.6. (ma-ti) • 195,- 
Hotelli: Park Inn by Radisson 
Central Tallinn 

Tallinnan Laululava: 
RAMMSTEIN-yhtyeen keikka 
20.-21.7. (ke-to) • 235,- 
Hotelli: Dzingel 

TARTOSSA: 
Vanemuine-teatteri: 
NUNNIA JA KONNIA -musikaali 
18.-20.3. (pe-su) • 310,- 
20.-22.5. (pe-su) • 320,- 
Hotelli: Dorpat 
Matkalla kaupunkikiertoajelu, 
vierailu Kansallismuseossa, 
1 illallinen, 1 lounas 
ja 1 keittolounas. 

KÄSMUSSA: 
VIRU FOLK -festivaalit 
12.-14.8. (pe-su) • 320,-
Viron suurimpiin kuuluvaa 
folk-tapahtumaa vietetään 
elokuussa pohjoisrannikolla 
sijaitsevassa Käsmun kylässä. 
Tapahtumaa on järjestetty 
vuodesta 2008. 
Festivaalien kolmella eri lavalla 
Käsmussa esiintyy tunnettuja 
folk-artisteja paitsi Virosta, myös 
pohjoismaista, Latviasta, Liettuasta 
ja Venäjältä. Joka vuosi mukana 
myös yllätysesiintyjä! 

Isot konsertit järjestetään ulkotiloissa,
pienempiä tilaisuuksia myös sisällä. 
Koko Käsmun kylä on yhtä suurta 
folk-aluetta konsertteineen, 
ruokapaikkoineen ja myyntipisteineen, 
ja tapahtumapassilla avoinna yleisöille. 
Majoitus Rakveressa, josta kuljetukset 
Käsmuun kahtena päivänä. 
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Tartto, Viron toiseksi suurin kaupunki, on aina mielenkiintoinen 
ja ajankohtainen kaupunkilomakohde. Tässä yliopisto- ja hansakaupungissa 
on paljon mielenkiintoista nähtävää ja merkittäviä rakennuksia: yliopisto, 
Vanemuine-teatteri, ja tietysti uusi Kansallismuseo. 

Myös Toomemägi, Johanneksen kirkko, raatihuoneentori ja vanhat puutaloalueet 
houkuttelevat tutustumisretkille. Mukavat ravintolat ja kivat kahvilat toivottavat 
myös vieraat tervetulleeksi. 
Pääsiäismatkalla kaupunkikierros, vierailu Kansallismuseossa, retki Otepään alueelle. 
1 illallinen, 3 lounasta. Hotelli Dorpat. 
Matka-ajankohta ja hinta: 14.-17.4. (to-su)  • 330,- 

PÄÄSIÄINEN TARTOSSA 

Kesä, Saarenmaa ja 
oopperamusiikki kuuluvat yhteen! 
Kuressaaren historiallisessa 
Piispanlinnassa soi taas 
maailmankuulujen säveltäjien 
musiikki, toimiihan linna jälleen 
jo perinteisten oopperapäivien 
päänäyttämönä. 
Ja oopperapäivien aikaan kesäinen 
Saarenmaa on kauneimmillaan! 

Kesän 2022 oopperapäivillä vierailee 
Sleesian ooppera, ja matkaan 
kuuluu kaksi oopperaelämystä. 
Keskiviikkona ohjelmassa on 
iki-ihana ROMEO JA JULIA. 
Torstaina vietetään iltaa Mozartin 
kanssa, ja koetaan 
REQUIEM balettina sekä 
ooppera MOZART JA SALIERI. 

Kaikki oopperapäivien tilaisuudet 
järjestetään ulkoilmassa, 
Piispanlinnan pihalla, 
jossa on telttakatos.
Matkalla myös saarikierros, 
1 illallinen, 1 lounas, 1 keittolounas. 
Hotelli Asa Spa. 
Matka-ajankohta ja hinta: 
19.-22.7. (ti-pe) • 685,- 

SAARENMAAN 
OOPPERAPÄIVÄT

Tartto on Viron kulttuurin ja sivistyksen pääkaupunki: kaupungissa toimii 
Viron suurin ja vanhin, vuonna 1632 perustettu yliopisto, Viron opetusministeriö 
sekä korkein oikeus. Tartto on myös taiteen ja teatterin kaupunki. 
Siellä on useita mielenkiintoisia museoita: upea, mielenkiintoinen 
kansallismuseo, taidemuseo, yliopiston taidemuseo sekä koko 
Viron kulttuuriperinnölle tärkeä museo, laulujuhlamuseo. 

Kansallismuseo on jo rakennuksena kiinnostava nähtävyys, ja sen näyttelyt 
ja niiden toteutus ovat ehdottomasti vierailemisen arvoinen elämys. 
Viron vanhin, vironkielinen teatteri on Tarton Vanemuine-teatteri, 
jonka monipuolinen ja tasokas ohjelmisto sisältää draaman lisäksi balettia, 
oopperaa, operetteja ja maailmankuuluja musikaaleja. Raatihuoneentori on 
kaupungin keskipiste, ja sen laidalla vinossa talossa sijaitsee Tarton taidemuseo. 

Taiteen ja teatterin Tartossa kaupunkikiertoajelu, vierailu Paavalin kirkossa, 
yliopiston taidemuseossa, laulujuhlamuseossa sekä Viron kansallismuseossa. 
Vanemuine-teatterissa uppoudutaan ihastuttavan Joutsenlampi-baletin tunnelmiin. 
1 illallinen, 3 lounasta. Hotelli Dorpat.    
Matka-ajankohta ja hinta: 28.4.-1.5. (to-su) • 365,-

TAITEEN JA TEATTERIN TARTTO
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Puutarhamatka Viron saarille vie Muhun saaren
kautta Saarenmaalle ja Hiidenmaalle, kauniisiin, 
palkittuihin, kukoistaviin puutarhoihin. 
Matkalla vieraillaan myös Haapsalun kaupungissa. 

Matka on täynnä kauniita, palkittuja puutarhoja 
ja mielenkiintoisia nähtävyyksiä. Saarenmaalla, 
Kuressaaressa, nähdään mahtava Piispanlinna, 
ja kauniita palkittuja ja persoonallisia kotipuutarhoja. 
Myös Muhun saaren mielenkiintoisimmissa 
puutarhoissa vieraillaan. 
Hiidenmaalla tutustutaan Suuremõisan linnan puutarhaan, 
Riina Lilleôien palkittuun kotipuutarhaan sekä 
Anne Eesmaan tarhaan, jossa on peräti yli 2000 kasvia.
Nähdään myös kirjailija Aino Kallaksen kesäkoti Kassarissa. 
Matkalla 1 yö Kuressaaressa, 2 yötä Hiidenmaalla Kärdlassa. 
3 lounasta, 1 keittolounas. 
Matka-ajankohta ja hinta: 4.-7.8. (to-su) • 390,- 

KUKKAMARKKINOITA JA PUUTARHAMATKOJA 
TÜRIN KUKKAMARKKINAT VIROSSA
Jo lähes neljän vuosikymmenen ajan virolaisten puutarhojen 
kevätsesonki on alkanut Türin kukkamarkkinoilta. 
Ne järjestetään Türin pikkukaupungissa Keski-Virossa.  

Majoitus Tallinnassa, 1 lounas. Vierailu markkinoilla, 
puutarhamyymälässä sekä palkitussa kotipuutarhassa.  
Matka-ajankohta ja hinta: 20.-21.5. (pe-la) • 170,- 

JÄNEDAN KUKKA-
JA PUUTARHAPÄIVÄT VIROSSA
Viron Jänedalla vietetään perinteisiä puutarha- ja kukkapäiviä 
jo 17. kertaa. Siellä ihaillaan kesäistä kukkaloistoa, ja haetaan 
vinkkejä ja taimia omaan puutarhaan ja parvekkeelle. 

Puutarhatarvikkeiden ja taimien lisäksi myynnissä on myös 
kauniita käsityöesineitä ja luomutuotteita. Majoitus Tallinnassa, 
1 lounas. Vierailu markkinoilla, puutarhamyymälässä 
sekä Tallinnan kasvitieteellisessä puutarhassa. 
Matka-ajankohta ja hinta: 27.-28.5. (pe-la) • 185,- 

PÄRNUN JA SAARENMAAN 
PUUTARHOJA JA PIONIUNELMIA
Keskikesän runsain kukkaloisto tulee uljaasti ja värikkäästi 
esille matkallamme Pärnun seudulla ja Saarenmaan vehreillä 
alueilla.  Matkan kohokohta on Saarenmaan pionifestivaalit, 
joilla tuhannet ja tuhannet upeat pionit kutsuvat 
maalauksellisten näkymien keskelle. 

Matkalla on myös useita puutarhavierailuja, toinen toistaan 
mielenkiintoisimmissa ja erilaisissa puutarhoissa: mm. palkittu 
puutarha vesiruusulampineen, englantilaistyylinen puutarha, 
hedelmä-, vihannes- ja kukkatarha, yrttitila, posliinipuutarha… 
Myös kiertoajelut Pärnussa ja Kuressaaressa. Majoitus 1 yö 
Pärnussa, 2 yötä Kuressaaressa, 1 illallinen, 2 lounasta. 
Matka-ajankohta ja hinta: 27.-30.6. (ma-to) • 395,- 

POHJOIS-VIRON PUUTARHOJA 
JA KARTANOITA  
Pienten kylien puutarhat, ruusutarhat ja kartanoiden 
puistot hehkuvat väriloistossaan ja kesän 
kukoistuksessaan! Kierroksella nähdään Pohjois-Viron 
puutarhoja, joista muutamat on palkittu 
”Kauniin kotipuutarhan” tittelillä.  

Vieraillaan mm. tunnetun puutarha-arkkitehdin 
Helle Väärsin kotitarhassa ja Karepan yrttitarhassa. 
Käydään Mädapean kartanossa, jossa viljellään pioneja 
ja leimukukkia. Matkalla tutustutaan myös mm. 
Sagadin uusittuun kartanoon, jossa myös yövytään. 
2 lounasta, 1 keittolounas. 
Matka-ajankohta ja hinta: 14.-16.7. (to-la) • 325,- 

SAARENMAAN JA HIIDENMAAN 
KAUNIIT PUUTARHAT
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Matka Viron Setumaalle johdattaa tutkimusmatkalle Viron harvinaisempiin 
kulttuureihin ja elämäntapoihin sekä näkemään mielenkiintoisia paikkoja, 
joihin tavallinen Viron matkaaja ei välttämättä osu.

Tutustutaan Setumaahan ja Värskan ja Obinitsan setukaiskaupunkeihin. 
Setumaalla on säilynyt oma kieli, elintavat, omaperäiset kansallispuvut 
ja hopeakoristeet, jotka kaikkien ketjujen ja kolikkojen kanssa voivat painaa 
jopa 6 kg! Setukaislaulu – leelo - hyödyntää kansanrunojen poljentoa. 
Setukaisten suuri juhla, kuningaskunnan päivät, osuvat juuri tälle matkalle, 
joten totta kai päästään vieraiksi sinnekin.  
Matkalla 1 päivällinen, 1 lounas, 1 keittolounas, sekä ohjelmaa: 
Räpinän kartano, puisto ja paperitehdas, Värskassa setukaisten perinnekeskus, 
Obiniskan museopirtti, vierailu Setukaisten kuningaskunnan päivillä, 
Tarton kiertoajelu.
Matka-ajankohta ja hinta: 5.-7.8. (pe-su) • 355,- 

LAHEMAAN KANSALLISPUISTO 
– LUONTOELÄMYKSIÄ JA KARTANOITA
Lahemaan kansallispuisto pohjois-Virossa täytti juuri 50 vuotta. 
Tämä entisen Neuvostoliiton alueen ensimmäinen kansallispuisto 
perustettiin 1.6.1971 Lahemaan alueelle, ja se tarjoaa ihanteelliset puitteet 
patikointiin, luontoelämyksiin ja moniin mielenkiintoisiin nähtävyyksiin. 

Alue on ihastuttava ja monipuolinen kokonaisuus: meren koskematonta 
rannikkoa, upeita maisemia, pieniä kalastajakyliä ja historiallisia kartanoita. 
Matkalla majoitus viehättävän Vihulan kartanon hotellissa. 
Vierailut myös mm. Palmsen ja Sagadin kartanoissa, Altjan kalastajakylässä 
ja Käsmun merimieskylässä. Vihulassa tehdään myös metsäretki ”majavapolulle”. 
Matkalla 2 lounasta, 1 keittolounas. 
Matka-ajankohdat ja hinnat: 
15.-18.4. (pe-ma pääsiäinen) • 345,-  
26.-28.5. (to-la helatorstai) • 315,- 

VIRON KARTANOITA
Viro on lukemattomien kiehtovien, kauniiden kartanoiden maa.
Tällä matkalla tutustutaan historiallisiin kartanoihin ja niiden nykyajan 
elämään. Kartanot puistoineen on entisöity upeiksi kokonaisuuksiksi. 

Matkan erikoisuutena on, että osassa kierroksella nähtävistä kartanoista 
asutaan vakituisesti. Vierailukohteita ovat Anijan, Kõue-Triigin, Cantervillan, 
Pyhäjärven, Sangasten, Taageperan, Heimtalin, Pirgun ja Atlan kartanot, 
lisäksi Otepään ja Viljandin kierrokset.  
Matkalla 1 yö Cantervillan kartanossa, 1 yö Viljandissa. 3 lounasta.  
Matka-ajankohta ja hinta: 12.-14.5. (to-la) • 325,- 

VIRON SALAPERÄISET SAARET  
Saariseikkailu Virossa on muutakin kuin Saarenmaa, Hiidenmaa, 
ehkä Vormsikin. Oletko vieraillut Tallinnan edustan Naissaarella? 
Tai Riianlahden Kihnussa?  

Naissaari Suomenlahdella on ollut tärkeä sotilastukikohta niin sotien 
kuin Neuvostoliitonkin aikana, jolloin se oli täysin ulkopuolisilta suljettu. 
Kihnun saari Pärnun edustalla tunnetaan omintakeisista perinteistään 
–saarella tuntuu, kuin astuisi historiassa taaksepäin! 
Matkalla laivaretket Naissaarelle ja Kihnuun, kiertoajelu Pärnussa. 2 lounasta. 
Majoitus Tervis Spa -hotellissa Pärnussa, sauna- ja allasosastot käytettävissä.   
Matka-ajankohta ja hinta: 27.-30.7. (ke-la) • 410,-  

SETUMAA JA KUNINGASKUNNAN PÄIVÄT
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PITKÄT LOMAT ESPANJAN AURINKORANNIKOLLA
Aurinkorannikko on mainio paikka jatkaa lempeää syksyä 
ja viettää pitkää lomaa - syyspimeää ja kylmää paossa! 

Aurinkorannikon lämpötilat ovat talvellakin miellyttäviä, ja aurinkoa ja valoa riittää. 
Maukas ruoka, hyvät viinit, hienot nähtävyydet ja kulttuuri tekevät lomasta, 

lyhyestä tai pitemmästä, täydellisen lomaelämyksen!

Pitkää lomaa voit viettää joko Torremolinoksessa tai Fuengirolassa. 
Torremolinos upeine rantoineen ja rantakatuineen on viihtyisä 
lomanviettopaikka, ja Fuengirola on suomalaisten suosima tuttu kohde.
Pitkällä lomallakin on yhteistä tekemistä ja ohjelmaa: tervetuloinfo 
aloittaa mukavasti lomailun, ja viikkojen aikana tehdään kaksi retkeä 
lähialueille, hämmästyttävään Rondan ”kalliojyrkännekaupunkiin” 
ja Setenil de las Bodegasin pikkukylään sekä Marbellaan
ja Esteponaan.

Myös lisämaksullisia retkiä, jotka varataan ja maksetaan paikan päällä,
on tarjolla. Centro Finlandian järjestämiä suomeksi opastettuja retkiä
tehdään viikoittain lähialueille sekä mm. Gibraltarille 
ja Caminito de Reylle (kävelyretki). Retkien saatavuus ja hinnat 
vahvistuvat myöhemmin. 
Lisäksi hotellin vastaanotosta voi ostaa kansainvälisiä retkiä mm. 
Cordobaan, Nerjaan, Sevillaan jne.

Omatoimiselle matkaajalle riittää myös tekemistä: trendikäs 
suurkaupunki Malaga on mainio ostos-, taide- ja kulttuurikaupunki 
museoineen ja näyttelyineen. Se on maailmankuulun taidemaalarin 
Pablo Picasson syntymäkaupunki, joten ainakin Picasso-museossa 
kannattaa vierailla. Iso-Britannialle kuuluva Gibraltar apinoineen 
on mielenkiintoinen, ja sekä Nerjan ja Frigilianan kylät kannattaa 
tutkia! Ja aktiivilomailijat löytävät kävelypolkuja, patikkareittejä, 
golfkenttiä…

Hotellivaihtoehtoja on Torremolinoksessa kaksi: huoneistohotelli
Bajondillo ja hotelli Barracuda. Fuengirolassa majoitutaan 
suosittuun Pyr Fuengirola -huoneistohotelliin. 
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PITKIEN LOMIEN HINTAAN SISÄLTYY: 
• Finnairin reittilennot Helsinki-Malaga-Helsinki veroineen
• matkatavarat ruumaan 1 x 23 kg/hlö • lentokenttäkuljetukset 
kohteessa • majoitus valitussa hotellissa/huoneistohotellissa, 
valitussa huonetyypissä • tervetuloinfo • Bajondillossa 
tervetulolounas • Barracudassa puolihoito eli buffetaamiainen 
ja -illallinen, ei ruokajuomia • suomeksi opastettu retki Rondaan 
ja Setenil de las Bodegasin pikkukylään • suomeksi opastettu 
retki Marbellaan ja Esteponaan • suomenkielinen opas 
lentokenttäkuljetuksilla • hotellipäivystyksiä

HOTELLIT: 

17.10.-11.11. (ma-pe, 25 vrk) 
TORREMOLINOS, huoneistohotelli Bajondillo 
• 1.295,- /hlö, yksiö kahdelle
• 1.795,-/hlö, kaksio kahdelle
LISÄMAKSUSTA: • yksiö yhdelle 550,- 
(yksinmatkustavan on varattava yksiö yhdelle)
• buffetaamiaiset hotellissa 275,-/hlö, 25 vrk
 

30.10.-24.11. (su-to, 25 vrk) 
TORREMOLINOS, huoneistohotelli Bajondillo 
• 1.095,-/hlö, yksiö kahdelle
• 1.595,-/hlö, kaksio kahdelle 
LISÄMAKSUSTA: • yksiö yhdelle 450,- 
(yksinmatkustavan on varattava yksiö yhdelle)
• buffetaamiaiset hotellissa 275,-/hlö, 25 vrk
 
5.-28.11. (la-ma, 23 vrk) 
FUENGIROLA, huoneistohotelli Pyr Fuengirola 
• 1.295,-/hlö, yksiö kahdelle, standard
• 1.345,-/hlö, yksiö kahdelle, sivuttainen merinäköala
LISÄMAKSUSTA: • yksiö yhdelle (standard) 650,- 
(yksinmatkustavan on varattava yksiö yhdelle)
• buffetaamiaiset hotellissa 161,-/hlö, 23 vrk

13.11.-8.12. (su-to, 25 vrk)
TORREMOLINOS, hotelli Barracuda  
• 1.495,-/hlö, kahden hengen huone 
• 1.745,-/hlö, kahden hengen huone, auringon puoli
LISÄMAKSUSTA: • yhden hengen huonelisä 700,-/hlö 
(yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone). 
Yhden hengen huoneet sijaitsevat uima-altaille päin 
(auringon puoli)

26.11.-19.12. (la-ma, 23 vrk) 
TORREMOLINOS, huoneistohotelli Bajondillo 
• 1.095,-/hlö, yksiö kahdelle
• 1.595,-/hlö, kaksio kahdelle    
LISÄMAKSUSTA: • yksiö yhdelle 450,- 
(yksinmatkustavan on varattava yksiö yhdelle)
• buffetaamiaiset hotellissa 253,-/hlö, 23 vrk

24.10.-18.11. (ma-pe, 25 vrk) 
TORREMOLINOS, hotelli Barracuda 
• 1.695,-/hlö, kahden hengen huone 
• 1.875,-/hlö, kahden hengen huone, auringon puoli 
LISÄMAKSUSTA: • yhden hengen huone 700,-
(yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone). 
Yhden hengen huoneet sijaitsevat uima-altaille päin 
(auringon puoli). 

Huoneistohotelli Pyr Fuengirola***
Suosittu huoneistohotelli Fuengirolan keskustassa, lähellä 
rantakatua, vastapäätä huvivenesatamaa. Hotellissa mm. baari, 
uima-altaita. Erittäin tilavat yksiöt, hotellissa myös kaksioita. 

Hotelli Barracuda***
Sijaitsee Torremolinoksen rantabulevardin varrella, Carihuelan 
rannan vieressä. Hotellissa mm. ravintola ja baari. Huoneet joko 
merelle tai uima-altaille päin, uima-altaanpuoleiset huoneet 
auringon puolella.

Huoneistohotelli Bajondillo***
Mukava ja monipuolinen huoneistohotelli sijaitsee Torremolinoksen
parhaalla paikalla, meren äärellä, rantakadun varrella. 
Hotellissa mm. ravintola ja kahvila. Yksiöitä ja kaksioita.

Matka-ajankohdat ja hinnat:
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Tarkemmat matkaohjelmat ja lisää kohteita: matka-agentit.fi  

Varaa kaikki opastetut matkat netistä ilman palvelumaksua. 
Matkoilla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä matkanjärjestäjän lisä- ja erityisehtoja. 

Makusi mukaan maailmalle
matka-agentit.fi 
myynti@matka-agentit.fi
puh. 09 2510 2080 Suomalainen matkanjärjestäjä

HELSINKI 00500, Hämeentie 31 A 
JOENSUU 80100, Kirkkokatu 20 
PORVOO 06100, Linnankoskenkatu 28


