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Makusi mukaan 

MAAILMALLE
Kaupunkeja ja rantoja, kierto- ja teemamatkoja, 

pitkiä lomia, risteilyjä...  
Myös kaikki ryhmämatkat – minne vain, milloin vain.

2023

matka-agentit.fi
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MAKUSI MUKAAN MAAILMALLE – jo vuodesta 2000!

MAKUSI MUKAAN MAAILMALLE

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

SISÄLTÖ: 

4  OMATOIMISET kaukokohteet 

8 OMATOIMISET Euroopan kohteet 

10 Jordania

12 Vuonoristeily Norjassa 

14 Norjan vuonoille – risteily Helsingistä 

16 Liverpool, Beatles-matkat 

17 Agatha Christien Englanti,
 Kuninkaallinen Lontoo, 
 Harry Potter ja Lontoo 

18  Lontoo 

19 Kentin linnoja, puutarhoja ja viinitarhoja, 
 Skotlannin maisemia 

20  Rooma, Milano, Como-järvi ja Sveitsi, Piemonte 

21  Pohjois-Italia-Sveitsi, Rimini-San Marino, Malta 

22 Itävalta – myös St. Margarethenin 
 oopperafestivaalit, Slovakia, Unkari 

23  Amsterdam, Nizza-Monaco,
 Samppanjaa ja etanoita Ranskassa, 
 Vaellus Santiago de Compostelaan 

24  Islanti 

25 Musiikkia ja teatteria Virossa 

26 Puutarhamatkoja Virossa ja Latviassa 

27 Kylpyläviikonloput Haapsalussa, 
 Lahemaa ja kartanot, Tartto 

28 Pitkät lomat Espanjan aurinkorannikolla 

29  Pitkä risteily Arabian ihmeisiin 

30  Moottoriurheilun ystäville: 
 Motoexotica-messut Tartossa 

31 Moottoriurheilun ystäville: Formulamatkat 
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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 matkaelämyksen ryhmän 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 ovat 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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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.  

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 28-29.
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JORDANIA 

Näköala huikeisiin maisemiin avautuu Ammanin kaupunkimiljöön vaihtuessa ensin Pohjois-Jordanian vehreyteen, 
upeisiin vuoristonäkymiin ja karuun, mutta värikkääseen autiomaahan sekä turkoosina hohtavan Kuolleenmeren kimallukseen. 

Matka on niin monen erilaisen elämyksen helminauha: miljoonakaupunki Amman, vuosituhantiset nähtävyydet ja ihmeet, 
maastoautoretki Wadi Rumissa, ilta ja yö Mazayen Rum Camp -leirissä beduiinikulttuurin parissa...

ja Kuollutmeri suolaisine vesineen.  

Matka-ajankohdat ja hinnat:  9.-16.3. (to-to) 2.339,- / 27.10.-3.11. (pe-pe) ks. matka-agentit.fi
Myös keväällä 2024: 14.-21.4. (su-su) ks. matka-agentit.fi

Hintaan sisältyy: • lennot Turkish Airlinesin reittivuoroilla Helsinki-Istanbul-Amman-Istanbul-Helsinki • matkaohjelman mukaiset 
kuljetukset ja retket sisäänpääsymaksuineen • suomenkielisen matkanjohtajan palvelut 

• 7 yön majoitus (3 yötä Amman, 2 yötä Petra, 1 yö Wadi Rum, 1 yö Kuollutmeri) • aamiainen päivittäin, 4 lounasta, 4 illallista
Lisämaksusta: yhden hengen huonelisä 320,- (yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone).

Hämmästyttävä Petran kalliokaupunki, Wadi Rumin punahiekkainen autiomaa, 
Kuollutmeri, Jerashin roomalaiskaupunki, satoja vuosia vanhat linnat 

ja lukuisat UNESCOn maailmanperintökohteet 
– kaiken tämän tarjoaa kierros Jordaniassa. 
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MATKAOHJELMA: 
PÄIVÄ 1: TERVETULOA JORDANIAAN

Lento Istanbulin kautta Ammaniin. 

Majoittuminen Mena Tyche 

-keskustahotelliin. 

PÄIVÄ 2: JERASH JA AJLOUNIN LINNA

Jerash on yksi parhaiten säilyneistä 

roomalaisista kaupungeista. 

Maanjäristysten vahingoittama Jerash 

oli vuosisatojen ajan hiekan peitossa, 

mutta viimeisten 70 vuoden ajan sitä 

on kaivettu esiin ja restauroitu. Lounas. 

Vehreissä vuoristomaisemissa Ajlouniin. 

Tällä ”hedelmällisenä puolikuuna” 

tunnetulla alueella on oliivitiloja, 

viehättäviä pikkukyliä, kirkkoja, luonnon-

puisto sekä 1100-luvulla rakennettu linna,

jossa vieraillaan. Sään suosiessa 1250 

metrin korkeudessa kohoavalta linnalta 

avautuu upea näköala Jordanian laaksoon, 

autiomaahan sekä aina Israeliin

ja Libanoniin saakka. Illallinen.   

PÄIVÄ 3: AMMANIN AARTEITA

Tutustuminen alun perin seitsemälle 

kukkulalle rakennettuun n. 2 miljoonan 

asukkaan Ammaniin, joka on yksi 

maailman vanhimpia asuttuja kaupunkeja. 

Ensimmäiset merkit asutuksesta ovat 

jo 3000-luvulta eaa. Nykyinen kaupunki 

on rakennettu suurimmaksi osaksi vasta

1900-luvulla. Citadelin kukkulalla ihaillaan 

vaikuttavaa näköalaa. 

Kierroksella kävellään myös vanhan

kaupungin sokkeloisilla kujilla ja nähdään 

roomalainen amfiteatteri. Lounas retkellä.  

PÄIVÄ 4: MADABAN MOSAIIKIT, 

NEBO-VUORI, UM ER-RASAS JA SHOBAK

Kohti Petraa. Mosaiikkikaupunki 

Madabassa vierailu Pyhän Yrjön 

ortodoksisessa kirkossa, jonka lattiaa 

koristaa Jordanian tunnetuin mosaiikki: 

vuodelta 560 peräisin oleva Palestiinan 

ja Jerusalemin kartta. Nebo-vuorelta 

Raamatun mukaan Mooses katsoi 

alas luvattuun maahan ja jonne hänet 

uskotaan haudatun. Vuorella sijaitseva 

kirkko rakennettiin 300-luvulla Mooseksen 

kuolinpaikan muistoksi ja sen lattioilla 

on eri vuosisadoilla tehtyjä mosaiikkeja. 

Vuorelta näkyy Kuolleellemerelle 

ja Jordanian laaksoon sekä selkeällä 

säällä myös Jerusalemiin ja Jerikoon.

Lounas, ja vierailu UNESCOn maailman-

perintölistalle kuuluvassa Um er-Rasasissa.  

Vasta vuonna 2009 yleisölle avatusta, 

historiallisesta Um er-Rasasista on 

löydetty roomalaisen, bysanttilaisen 

ja islamilaisen ajan raunioita sekä 

16 kirkon jäännökset. 

Upeissa vuoristomaisemissa jatketaan 

kohti vuonna 1115 rakennettua, keskellä 

autiomaatasijaitsevaa Shobakin linnaa, 

jonka raunioilla kävelykierros.  

Illaksi muinaisten nabatealaisten 

valtakunnan pääkaupunkiin Petraan, 

majoittuminen Petran sisäänkäynnin 

lähellä sijaitsevaan Petra Guest House 

-hotelliin. Illallinen. 

PÄIVÄ 5: PETRAN USKOMATON KALLIOKAUPUNKI

Vuorten ympäröimässä solassa sijaitseva 

Petra, UNESCON maailmanperintökohde, 

on maailman upeimpia nähtävyyksiä. 

Sen historia ulottuu 9000 vuoden päähän. 

Muinaisten kuninkaiden hautoja on hakattu 

kallioiden seinään. Myöhempi historia 

näkyy mm. roomalaisajan temppelissä 

ja amfiteatterissa. Vuosisatojen ajan 

unohdettuna ollut kaupunki löydettiin 

uudelleen 1812, ja arkeologisia kaivauksia 

tehdään jatkuvasti. Elokuva ”Indiana Jones

ja tuomion temppeli” sijoittuu Petraan. 

Opastetun kierroksen jälkeen voi vielä 

omatoimisesti ihailla Petraa.  

PÄIVÄ 6: PIKKU PETRA JA WADI RUMIN AUTIOMAA

Siq Al-Barid tunnetaan myös nimellä 

Pikku Petra. Sen uskotaan olleen Petran 

tärkeä esikaupunki ja sillä on paljon 

yhtäläisyyksiä Petran kanssa, 

vain pienemmässä mittakaavassa. 

Kävelykierros: nähdään hautaholveja, 

temppeleitä, vesikouruja ja -säiliöitä

sekä seinämaalauksia. Lounas, ja kohti 

Jordanian kenties vaikuttavimpia 

maisemia. Wadi Rumin autiomaassa 

hiekka hohtaa punaisen, ruskean ja 

oranssin eri sävyissä ja aavikon keskellä

kohoavat mahtavat hiekkakivikukkulat. 

”Jeeppiretkellä” nähdään autiomaan 

hämmästyttäviä maisemia. 

Kuuta muistuttavaksi sanottu Wadi 

Rum saattaa olla jo tuttu vuonna 1962 

kuvatusta elokuvasta Arabian Lawrence, 

joka käsittelee nuoren brittiläisen upseerin 

T.E. Lawrencen osuutta ensimmäisen 

maailmansodan ajan arabikapinassa. 

Hänen mukaansa nimetyllä lähteellä 

voi nähdä kameleita. Ajelulla nähdään 

myös ikivanhoja kalliokaiverruksia 

sekä korkeita punaisia hiekkadyynejä. 

Majoittuminen tasokkaaseen Mazayen 

Rum Camp -leiriin, jossa tutustutaan 

beduiinikulttuuriin: musiikkia, tanssia 

ja perinteinen buffet-illallinen. 

PÄIVÄ 7: KUOLLUTMERI

Kohti 400 metriä merenpinnan alapuolella 

sijaitsevaa Kuolluttamerta. Majoittuminen 

Holiday Inn Resort Dead Sea -hotelliin. 

Jordanian ja Israelin rajalla sijaitseva n. 50 

kilometriä pitkä Kuollutmeri on nimestään 

huolimatta järvi. Se on maailman matalin

paikka ja n. yhdeksän kertaa suolaisempi

kuin meri. Suolapitoisuuden vuoksi vesi 

kannattelee uimaria pinnalla

ja mineraalipitoisella vedellä uskotaan 

olevan terveydelle myönteisiä vaikutuksia.  

Läksiäisillallinen hotellissa. 

PÄIVÄ 8: NÄKEMIIN JORDANIA!

Ammaniin ja lentokentälle, josta lento 

Istanbuliin ja edelleen illaksi Helsinkiin. 
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VUONORISTEILY NORJASSA

Matka-ajankohdat ja hinnat: (hinnat/henkilö kahden hengen hytissä/huoneessa) 

© Havila Voyages/Marius Beck Dahle

MATKAREITTI: 
Bergen - Ålesund - Trondheim - Bodø - Tromsø - Honningsvåg - Kirkkoniemi - Ivalo

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.  

5.-12.4. (ke-ke) 
Sisähytti • 1.979,-/hlö
Esteetön sisähytti • 2.379,-/hlö
Ikkunallinen hytti • 2.679,-/hlö
(parivuode tai erilliset vuoteet) 
Esteetön ikkunallinen hytti • 2.879,-/hlö
Junior suite parvekkeella • 3.679,-/hlö

Hintaan sisältyy: • SAS / Finnairin reittilennot Helsinki-Kööpenhamina-Bergen / Ivalo-Helsinki (tai Rovaniemi-Helsinki, 12.6. lähdöllä) 
veroineen • matkatavarat ruumaan 1 x 23 kg/hlö  • kuljetukset matkaohjelman mukaisesti • majoitus 6 yötä Havila-risteilyalus 
valitussa hyttityypissä • majoitus 1 yö Hotelli Ivalo valitussa huonetyypissä • täysihoito risteilyn aikana, lisäksi 1 aamiainen, 

1 lounas ja 1 illallinen • vierailu Inarin Siida museo- ja luontokeskukseen • suomenkielisen matkanjohtajat palvelut
Lisämaksusta: • yhden hengen ja esteettömien hyttien/huoneiden hinnat ja saatavuus tilauksesta toimistostamme

12.-19.6. (ma-ma) 
Sisähytti • 2.729,-/hlö
Esteetön sisähytti • 2.979,-/hlö
Ikkunallinen hytti • 3.179,-/hlö
(parivuode tai erilliset vuoteet)
Esteetön ikkunallinen hytti • 3.679,-/hlö
Junior suite parvekkeella • 4.979,-/hlö

3.-10.9. (su-su) 
Sisähytti 2.429,-/hlö
Esteetön sisähytti 2.629,-/hlö
Ikkunallinen hytti 2.929,-/hlö
(parivuode tai erilliset vuoteet) 
Esteetön ikkunallinen hytti 3.179,-/hlö
Junior suite parvekkeella 4.179,-/hlö

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.
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NELJÄ ERILAISTA 
VUODENAIKAA

MATKAOHJELMA: 

Päivä 1: 
Lento Helsingistä Kööpenhaminan 
kautta Bergeniin, kuljetus laivalle, 
risteily alkaa. 

Päivä 2: 
Huikeita maisemia: mm. Ålesund
tai vuonojen kuningattareksi 
kutsuttu Geirangerfjorden 
tai Hjørundfjorden. 

Päivä 3: 
Kuninkaiden ja pyhimysten 
Trondheim. 

Päivä 4: 
Helgelandista Lofooteille.

Päivä 5: 
Tromssa, portti Jäämerelle.

Päivä 6: 
Nordkapp, Euroopan laidalla.

Päivä 7: 
Kirkkoniemeltä Ivaloon. 
Matkalla Ivaloon vieraillaan
Inarissa sijaitsevassa Siida
museo- ja luontokeskuksessa. 
Majoittuminen Ivalo-hotelliin.  

Päivä 8:
Huhti- ja syyskuun lähdöillä lento
Ivalosta Helsinkiin, kesäkuun lähdöllä
bussikuljetus Rovaniemelle,
josta lento Helsinkiin.

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 ruoasta 
ja kiireettömästä olosta. 
Ja ihailla näitä 
ainutlaatuisia näkymiä!  
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Kesän 2023 risteilyt ovat jopa aikaisempaa monipuolisempia. Laiva vierailee neljässä eri Norjan kohteessa
ja käy myös itse vuonoissa. Risteilyajankohdasta riippuen vieraillaan mm. Moldessa, Bergenissä, Stavangerissa, 

Måløyssa sekä vuonon pohjukassa Oldenissa ja Nordfjordeidissa. 
Mahtavien maisemien ohella nautitaan loistoristeilijän monipuolisista palveluista ja runsaasta täysihoidosta.

NORJAN VUONOILLE 
– SUORAAN HELSINGISTÄ RISTEILLEN

MSC Fantasia -loistoristeilijä vie matkustajat tyylikkäästi Tukholman, Kielin 
ja Kööpenhaminan kautta Norjan vuoristoisiin ja upeisiin vuonomaisemiin. 

Suomalainen matkanjohtaja on risteilyillä mukana varmistamassa risteilyloman onnistumisen. 
Vierailukohteisiin tutustutaan kätevästi laivayhtiön järjestämillä retkillä tai omatoimisesti retkeilemällä. 

© MSC CRUISES

Viime kesän suosikkiristeilyt saavat jatkoa,kun MSC-varustamo 
palaa jälleen Itämerelle ja seilaa suoraan Helsingistä kahden viikon mittaisilla 

risteilyillä maailman kauneimmalle rannikolle Norjaan.

Reitti 25.5.-8.6. Helsinki – Tukholma – Kiel – Olden – Nordfjordeid – Måløy

 – Stavanger – Kiel – Kööpenhamina – Tallinna – Helsinki 

Reitti 20.7.-3.8. Helsinki – Tukholma – Kiel – Vik i Sogn – Molde – Bergen 

– Stavanger – Kiel – Kööpenhamina – Tallinna – Helsinki 
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MATKAOHJELMA:

Päivä 1:  MSC Fantasia lähtee 
 Helsingistä klo 16.00

Päivä 2:  Tukholma klo 8.00-18.00 

Päivä 3:  Merellä 

Päivä 4:  Kiel klo 8.00-18.00

Päivä 5:  Merellä 

Päivä 6:  Olden tai Vik i Sogn 
 klo 10.00-18.00 

Päivä 7:  Nordfjordeid tai Molde 
 klo 8.00-18.00

Päivä 8.  päivä Måløy tai Bergen 
 klo 8.00-18.00

Päivä 9:  Stavanger klo 12.00-21.00

Päivä 10:  Merellä 

Päivä 11:  Kiel klo 7.00-19.00

Päivä 12:  Kööpenhamina 
 klo 7.00-17.00

Päivä 13:  Merellä 

Päivä 14:  Tallinna klo 12.00-20.00

Päivä 15:  MSC Fantasia saapuu 
 Helsinkiin klo 7.00

 Kohteissa erilaisia 
 lisämaksullisia
 retkivaihtoehtoja,
 lue lisää matka-agentit.fi

Hintaan sisältyy: 
• risteily valitussa hyttiluokassa, 
jaetussa kahden hengen hytissä 
• täysihoitoateriat laivalla 
(aamiainen, lounas, välipalat, illallinen) 
• suomenkielisen matkanjohtajan 
palvelut • viihdeohjelma laivalla 

20.7.-3.8.
hinnat/henkilö kahden hengen hytissä
Sisähytti • alk. 1.717,-
Sisähytti Deluxe • alk. 1.857,-
Ikkunallinen hytti, merinäköala
• alk. 2.117,-
Parvekehytti osittainen merinäköala
• alk. 2.317,-

MATKA-AJANKOHDAT JA HINNAT 
(to-to 14 yötä):

25.5.-8.6. 
hinnat/henkilö kahden hengen hytissä
Sisähytti • alk. 1.527,-
Sisähytti Deluxe • alk. 1.667,-
Ikkunallinen hytti, merinäköala
 • alk. 1.927,-
Parvekehytti, osittainen merinäköala 
• alk. 2.127,-
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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: 8.-11.6. (to-su) • 1.355,-   

BEATLEWEEK 2023 
HEIKKI LEHTOSEN KANSSA 
Tuhannet fanit, sadat artistit eri puolilta maailmaa 
kohtaavat Liverpoolissa elokuun lopussa. 
Lukemattomia keikkoja, konsertteja, näyttelyitä, kirppiksiä
ja muita tapahtumia on eri puolilla Liverpoolia, Beatlesin syn-
nyinkaupunkia, 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: 25.-29.8. (pe-ti) • 1.595,- 

BEATLES-FIILIKSIÄ 
LIVERPOOLISSA

Matka-Agentit on mukana jälleen 

HELSINKI BEATLES WEEKEND –tapahtumassa. 
Tule sinäkin, ennen kuin suuntaat Beatles-fiiliksiin Liverpooliin!  



17

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 parhaimmilaan!
 
Matkalla kiertoajelu, käynti Windsorissa, vierailut Kensingtonin 
palatsissa sekä Buckinghamin palatsissa, jossa nähdään myös 
vahdinvaihto sekä Royal Mews –hevostallit. 2 lounasta, 1 iltapäivätee.

Matka-ajankohta ja hinta: 2.-5.9. (la-ti) • 1.295,- 

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 Poirot’n 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:  
20.-24.4. (to-ma) • 1.465,- 
7.-11.9. (to-ma) • 1.435,- 
5.-9.10. (to-ma) • 1.435,-

KUNINKAALLINEN LONTOO

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 Bros. -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:
7.-10.4. (pe-ma)  • 1.080,- (H2) • 1.040,- (H3) 
15.-18.6. (to-su)  • 1.080,- (H2) • 1.040,- (H3)
6.-9.7. (to-su)  • 1.080,- (H2) • 1.040,- (H3) 
14.-17.9. (to-su)  • 1.080,- (H2) • 1.040,- (H3) 
14.-17.10. (la-ti)  • 1.080,- (H2) • 1.040,- (H3) 

HARRY POTTER –MAAILMA JA LONTOO
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Lähde aina ihastuttavaan Lontooseen! 
Lontoo on aina ajankohtainen, trendikäs ja mielenkiintoinen 
kaupunki. Sitä kutsutaan, aivan syystäkin, 
“maailman mukavimmaksi kaupungiksi”. 
Sinne voi mennä milloin vain, näkemistä on loputtomiin. 

Kaupungissa on lukematon määrä museoita, näyttelyitä, pubeja, puistoja, 
suuria kartanoita ja linnoja, jotka kertovat kaupungin ja kokonaisen imperiumin 
loistavasta menneisyydestä. 
Maailman suosituimmat musikaalit jatkavat menestystään vuodesta toiseen. 
Miltä kuulostaisi Mamma Mia, Leijonakuningas, Les Miserables, 
Oopperan kummitus, Wicked…? 
Kaupungissa on myös uskomattomat ostosmahdollisuudet. 
Tekemistä ja näkemistä riittää kaikille ja kaiken ikäisille! 

Saavuttaessa Lontooseen tutustutaan tämän mielenkiintoisen kaupungin 
tunnetuimpiin nähtävyyksiin opastetulla kävelykierroksella. 
Matkan lopuksi vieraillaan Hampton Courtin tudorpalatsissa ja puutarhassa 
Tätä palatsia alettiin rakentaa jo 1500-luvun alussa.

Matka-ajankohdat ja hinnat: 
10.-12.3. (pe-su) • 795,-    24.-26.3.(pe-su) • 835,- 
27.-29.10. (pe-su) • 865,-   17.-19.11. (pe-su) • 865,- 

LONTOO – LONDON CALLING! 
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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 Poirot’n ”Simeon Leen testamentti”.  
Matkalla vieraillaan myös Doverissa, jossa nähdään upeat 
valkoiset kalkkikivikalliot ja Englannin kanaalin kapein kohta. 
Kirkkaalla säällä voi nähdä Ranskaan asti: matkaa Calais’hin on 
vain vajaat 35 km. Juustotilalla tutustutaan maistajaisten kera 
juuston valmistukseen. Ja vieraillaan kahdella viinitilalla, joista 
Ridgeview’n viinitila on perheyritys, ja Englannin tunnetuimpia 
laatukuohuviinintuottajia. Molemmilla tiloilla viininmaistajaiset. 
Matkalla 1 yö Tunbrigde Wellsissä, 2 yötä Folkestonessa, 
3 illallista, juustonmaistajaiset sekä 2 viininmaistajaiset. 

Matka-ajankohdat ja hinnat:  
11.-14.5. (to-su) • 1.595,-  
13.-16.7. (to-su) • 1.495,- 

KENTIN LINNOJA, 
PUUTARHOJA JA VIINITARHOJA

”Maisemat olivat niin kauniita, että sielu taitaa vielä 
vaeltaa siellä nummilla...” Näin totesi asiakkaamme 
Skotlannin matkansa jälkeen. Niin vaikuttavia, 
unohtumattomia postikorttimaisemia, satumaisia, 
kuninkaallisia linnoja, pieniä kyliä – ja aitoa skottiviskiä 
– tätä kaikkea on karun kaunis Skotlanti. 

Matka vie Edinburghiin, josta tehdään retkiä Skotlannin 
kauneimmaksi valittuun kylään Culrossiin, joka on myös 
yksi Outlander tv-sarjan filmauspaikoista, sekä Thirlestane 
Castleen – hienoon 1500-luvun linnaan Skotlannin 
rajaseudulla. Edinburghissa tutustutaan sen nähtävyyksiin, 
historialliseen keskustaan ja vieraillaan kuninkaallisella 
Royal Britannia -laivalla. 
Matkalla kuullaan Skotlannin vaiheikkaasta historiasta ja 
nykypäivästä ja tietysti ihaillaan näitä kuvauksellisia maisemia. 
Matkalla 3 yötä Edinburghissa, josta retkiä: Edinburghin 
kaupunkikierros ja laivavierailu, retki maaseudulle, 
jossa mm. linnavierailu, Da Vinci -koodi -elokuvan 
kuvauksista tuttu Rosslyn-kappeli, vierailu Culrossissa,
kuuluisat Kelpies-patsaat.  
Matkalla 1 lounas. 

Matka-ajankohta ja hinta: 3.-6.7. (ma-to)  • 1.495,- 

SKOTLANNIN 
UNOHTUMATTOMIA MAISEMIA
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Rooma, ikuinen kaupunki, on varmasti yksi maailman tunnetuimpia 
kaupunkeja. Loma Roomassa on käsite, joka on itse koettava 
ja elettävä. Se on kuin historiankirja, jonka lehdillä kuljet, 
keskellä maailmanluokan nähtävyyksiä, seikkailet eri aikakausilla, 
vuosituhannesta toiseen, antiikin ajasta nykyaikaan. 

Roomassa museoiden, taidegallerioiden ja kirkkojen taideaarteet 
suorastaan mykistävät katsojansa. Myös italialaisen keittiön herkkujen 
ja makujen tiet vievät Roomaan, niin monipuolinen on ravintoloiden 
ja makunautintojen kirjo ja valikoima - hyvien italialaisten viinien kera 
luonnollisesti. Rooma on vilkas, kiehtova, trendikäs kaupunki, 
jossa vietetään elokuvistakin tuttua “makeaa elämää” - La Dolce Vita! 
Matkalla 2 lounasta, bussikierros, kävelykierros, retki viinikukkuloille 
Castelli Romanin alueelle. 

Matka-ajankohdat ja hinnat:  
8.-11.6. (to-su) • 1.145,- / 19.-22.10. (to-su) • 1.295,- 
16.-19.11. (to-su) • 1.085,- / 1.-4.12. (pe-ma) • 1.085,- 

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. Alue tunnetaan myös mm. juuston-, 
suklaan- ja riisintuottajana, unohtamatta keittiöiden aatelista 
tartufo-sientä! 
Matkalla 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: 4.-8.10. (ke-su) 1.475,- 

Pohjois-Italian ”pääkaupunki” Milano on huippumuodin, taiteen 
ja kulttuurinkin kaupunki, monipuolinen ja mielenkiintoinen.  
Upeita nähtävyyksiä on paljon: mm. Milanon maailmankuulu 
tuomiokirkko eli Duomo, La Scala -oopperatalo, Galleria Vittorio 
Emanuele II -ostoskeskus, Sforzescon linna, joka on yksi Milanon 
mahtavimmista rakennuksista. 

Milanosta matkataan myös kuvauksellisiin maisemiin Como-järvelle, 
ja pistäydytään myös naapurin, Sveitsin puolelle, shoppailemaan.  
Matkalla 3 lounasta, retkiä: Milanon kiertoajelu, kävelykierros, 
retki Como-järvelle ja Sveitsiin outlet-keskukseen, 
vierailu Armani/Silos-museossa. 

Matka-ajankohdat ja hinnat: 
5.-9.4. (ke-su) • 1.395,- / 4.-8.10. (ke-su) • 1.550,-

IHANA, IKUINEN ROOMA

MILANO, COMO-JÄRVI 
JA RIPAUS SVEITSIÄ

MAKUJEN PIEMONTE
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Kuvankauniit maisemat 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 tutustutaan suurkaupunki 
Milanoon ja sen nähtävyyksiin. 
Unohtumattomia alppi- ja järvimaisemia, mielenkiintoisia retkiä 
ja erinomaista ruokaa! 
Matkalla 2 yötä Comossa, 2 yötä Stresassa, 3 lounasta, 3 illallista. 
Upea retkiohjelma: mm. kävelykierrokset, risteily Como-järvellä,
vierailu Isola Bellan saarella, Milanon kierros. 

Matka-ajankohdat ja hinnat: 
12.-16.4. (ke-su) 1.595,- / 13.-17.9. (ke-su) 1.680,- 

Malta on auringon ja monen eri lomatunnelman saari! 
Upeat Välimeren maisemat, aurinko ja ihastuttava ilmasto, 
jännittävä historia, italialaisvälimerellisen keittiön herkut 
ja rento tunnelma – koe tämä kaikki Maltalla. 
Pääkaupunki Valletta on Unescon maailmanperintökohde.

Maltan saaristo koostuu useista saarista, joista kolme on asuttuja: 
pääsaari Malta, 6 km Maltalta luoteeseen sijaitseva Gozo 
sekä asutuista saarista pienin, Comino. Suosiollisesta 
ilmastosta ja kristallinkirkkaista vesistä huolimatta Malta 
ei ole ihan tyypillinen rantalomakohde. 
Saaren kiistattomasti tärkein vetonaula on sen värikäs historia.
Matkalla 3 lounasta, 1 illallinen, retkiohjelmaa: 
Marsaxxlok & Blue Grotto, Valletta ja retki Gozon saarelle.

Matka-ajankohdat ja hinnat: 
18.-22.5. (to-ma) • 1.285,- / 19.-23.10. (to-ma) • 1.440,- 

Riminin rannikko on kuvauksellisen kaunista. Tällä matkalla 
nähdään taiteen keskus Ravenna, merenrantakaupunki Rimini,
maailman vanhin tasavalta San Marino sekä Emilia-Romagnan 
maakunnan pääkaupunki Bologna. 

Emilia-Romagna on Italian ruoka-aitta, jonka tunnetuimmat 
herkut parmankinkku ja parmesan-juusto, unohtamatta 
kuplivaa Lambrusco-viiniä, maistuvat varmasti! 
Maakunnan tarjonta ei kuitenkaan rajoitu vain ruokaan, 
sillä 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, sekä retkiä: 
Ravennan kaupunkikierros, viinitilaretki, retki San Marinoon, 
kävelykierros Bolognassa.

Matka-ajankohta ja hinta:  28.9.-1.10. (to-su) 1.395,- 

SATUKIRJAN MAISEMIA 
ITALIASSA JA SVEITSISSÄ  

ITALIAN HELMIÄ: 
RIMININ RANNIKKO JA SAN MARINO

KIEHTOVA MALTA
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Bratislava on Tonavan rannan ikivanha kaupunki, jonka historia Euroopan 
sydämessä, Itävallan ja Unkarin rajamailla, ulottuu kauas vuosisatojen taa. 

Vanha kaupunki on tunnelmallinen ja kotoisa, viehättävä sekoitus eri aikakausia. 
Kulttuurikaupunkina se on verraton, ja siellä on wieniläistyyppisiä kahviloita, 
edullisia ostoksia ja mukavia kellariravintoloita. Bratislavan lähellä sijaitsee 
Karpaattien viinialue viinitarhoineen. Matkalla vieraillaan myös Wienissä. 
Matkalla 4 lounasta, viininmaistajaiset, kaupunkikierrokset sekä Slovakian 
maaseuturetki.

Matka-ajankohta ja hinta: 2.-5.10. (ma-to) • 995,- 

Tonavan rannan kaunotar, ihastuttava 
Budapest on yksi Euroopan 
rakastetuimpia matkakohteita.  
Unkarin matka on monen 
elämyksen matka: nähtävyyksiä, 
unkarilaisen keittiön herkkuja, 
paikallisen viinikellarin aarteita, 
linnoja, taidetta ja ihania säveliä.  

Matkalla on monipuolinen retkiohjelma: 
kaupunkikiertoajelu, vierailu Ari Kupsuksen 
galleriassa, jossa salonkikonsertti, 
risteily Tonavalla, vierailu 
Iszkaszentgyörgyn 
Pappenheimin linnassa, vierailu 
Sissi-keisarinnan linnassa Gödöllössä. 
Matkalla 2 lounasta, 2 illallista.   

Matka-ajankohdat ja hinnat: 
25.-28.5. (to-su) • 990,-  
21.-24.9. (to-su) • 1.060,-   
26.-29.10. (to-su) • 1.035,-   
22.-25.11. (ke-la) • 970,- 

Keväinen Wien pääsiäistoreineen, Wachaun-jokilaakso ja Schlosshofin 
barokkilinnan viehättävät pääsiäismarkkinat ja kevääseen heräävät narsissit
ja tulppaanit!  

Keisarillinen loisto, Straussin valssit, Mozartin musiikki ja Sacher-torttu ovat 
erottamaton osa Wieniä, joka on lumoava ympäri vuoden. Pääsiäismatkalla 
3 lounasta, 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. 

Matka-ajankohta ja hinta: 6.-9.4. (to-su) • 1.280,- 

Itävallan Salzkammergutin alppimaisemat – kuin lumoavan Sound of Musicin 
säveliä! Matka vie idyllisiin pikkukyliin, kirkkaina hohtavien, turkoosinväristen 
alppijärvien rannoille ja vehreille niityille. 

Vierailukohteita ovat mm. 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. 
Vierailu myös Hitlerin maailmankuulussa Kotkanpesässä. Matkalla 4 illallista, 1 lounas. 

Matka-ajankohdat ja hinnat:  
24.-28.5. (ke-su) • 1.495,- / 14.-18.6. (ke-su) • 1.495,- / 6.-10.9. (ke-su) • 1.495,-

Ainutlaatuisella matkalla koetaan 
paitsi Wienin nähtävyyksiä, 
myös St. Margarethenin kesäiset 
oopperafestivaalit ja Carmen-ooppera.

Oopperaesitykseen eläydytään järvialueen 
pienessä kylässä, unohtumattomissa 
puitteissa: roomalaisten aikaisessa 
kivilouhimossa!
Matkalla myös mm. kiertoajelu 
Wienissä, Hofburgin palatsi, 
Sissi-museo, Wienerwaldin retki, 
Badenin kylpyläkaupunki 
ja Rosarium-ruusupuisto. 
2 lounasta, 1 illallinen. 

Matka-ajankohta ja hinta: 
27.-30.7. (to-su) • 1.295,- 

PÄÄSIÄINEN WIENISSÄ

VIEHÄTTÄVÄ ITÄVALTA 
JA CARMEN-OOPPERA

TONAVAN KAUNIS KAKSIKKO: BRATISLAVA JA WIEN

TAIDETTA JA SÄVELIÄ 
UNKARISSA

SOUND OF MUSICIN MAISEMIA - JA PATIKOINTIA 
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Champagnen maakunta tunnetaan maailmanlaajuisesti sen 
jäljittelemättömästä, kuplivasta juomasta samppanjasta. Samppanjan-
tuottajat, 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, vierailuja: Epernayn samppanjatalo, etanatila, samppanjatila, 
Reimsin samppanjatalo ja majakka, Troeyesin kaupunki. Maistiaisia tiloilla. 

Matka-ajankohta ja hinta: 29.9.-2.10. (pe-ma) • 1.595,- 

Amsterdam on tulvillaan nähtävää, väriloistoa, herkullisia juustoja, 
makuelämyksiä, kanavia, polkupyöriä, upeita nähtävyyksiä ja omaleimaista 
tunnelmaa. Se on kansainvälinen ja kiehtova paikka, jossa mikään ei ole 
erikoista. Ja kevät on tietysti tulppaanien aikaa.  

Matkalla 2 lounasta, joista toinen lounasristeilyllä, retki Edamin 
juustokaupunkiin ja Volendamin kalastajakylään, keväällä Keukenhofin 
kukkapuisto, syksyllä retki Haagiin. 

Matka-ajankohdat ja hinnat: 
20.-23.4. (to-su) • 1.135,- / 21.-24.9. (to-su) • 1.135,- / 5.-8.10. (to-su) • 1.135,-

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-ajankohta ja hinta: 3.-7.5. (ke-su) • 1.190,- 

Vaellusmatka tällä pyhällä tiellä Santiago de Compostelaan on varmasti 
jokaiselle vaeltajalle suuri kokemus. Kaupunki on tunnetuin ja yksi 
suosituimpia pyhiinvaelluskohteita maailmassa. Kaupungin katedraali, 
jonne uskotaan apostoli Jaakobin haudatun, on jo yli 50 000 reittiä 
vuosittain kulkevan vaeltajan kohteena. 

Nykyisin suurin osa vaeltajista kulkee Santiago de Compostelaan ns. 
ranskalaista tietä (camino frances) pitkin. Alkunsa reitti saa Ranskasta, 
ja on kokonaisuudessaan peräti yli 700 km. Vaelluksen voi aloittaa kuitenkin 
myös reitin varrelta. Pyhiinvaellusreitti upeissa maisemissa ja vaihtelevassa 
maastossa, pienten kylien halki, yli kukkuloiden ja laaksojen, tammimetsien 
suojassa ja aurinkoisilla ylängöillä on kokemuksia ja vaikuttava elämys. 
Tämän vaelluksen pituus on noin 130 km, päiväosuudet 10-30 km.
Matkalla majoitus vaatimattomissa hotelleissa/hostelleissa, 5 illallista, 
matkatavaroiden kuljetus, kävelykierros Santiago de Compostelassa. 

Matka-ajankohta ja hinta: 31.3 - 8.4. (pe-la) • 1.410,- 

SAMPPANJAA JA ETANOITA A´LA FRANCE

ILOINEN AMSTERDAM

NIZZAN JA MONACON LOISTOA

VAELLUS SANTIAGO DE COMPOSTELAAN
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Ja pieni suuri pääkaupunki Reykjavik – maailman pohjoisin pääkaupunki 
- on rento paikka, jossa on omaleimaista arkkitehtuuria, tunnelmallisia katuja, 
mukavia ravintoloita, joissa tarjolla myös paikallisia perinneruokia, tottakai. 
Ja vilkasta yöelämääkin. Museovierailija löytää monenlaista: modernista
taiteesta viikinkikulttuuriin. 

Matkalla ehtii hyvin tutustua kaupunkiin opastetulla kiertoajelulla sekä omatoimisesti. 
Kaupunkikiertoajelulla nähdään Reykjavíkin tärkeimpiä nähtävyyksiä, mm. 
vanhankaupungin keskusta, Laugardalurin uimala sekä Islannin korkein rakennus, 
Hallgrímskirkja-kirkko torneineen. Vieraillaan myös futuristisen näköisellä Perlanin 
näköalapaikalla, jonka lasikuvulta aukeavat upeat näkymät Reykjavíkin kaupunkiin, 
sitä ympäröivään luontoon sekä tietysti merelle. 
Klassinen Kultainen kierros -kokopäiväretki vie maaseutumaisemiin, 
Islannin tyypillisimmille nähtävyyksille: Gullfossin eli Kultakosken putoukselle 
ja geysiralueelle ihastelemaan ja ihmettelemään ainutlaatuisia kuumia lähteitä.
Maaperän tuliperäisyyden ansiosta nämä kuumat lähteet voivat suihkuttaa vettä 
jopa 40 metrin korkeuteen. Thingvellirin kansallispuisto on islantilaisille tärkeä paikka, 
se oli Islannin parlamentin eli alltingin kokoontumispaikka jo 900-luvulta alkaen. 
Thingvellir on merkittävä myös siksi, että sijaitsee Pohjois-Amerikan ja Euroopan 
mannerlaattojen välisessä saumakohdassa. 

Myös muuta kivaa – ja perinteistä islantilaista ohjelmaa on tarjolla: miltä 
kuulostaa uinti Blue Lagoonin eli Sinisen Laguunin kylpylän lämpimässä vedessä? 

Islannin matkoilla Reykjavikin kiertoajelu sekä Kultainen kierros -kokopäiväretki, 
1 lounas. 

Matka-ajankohdat ja hinnat: 
24.-28.5. (ke-su) • 1.195,- / 14.-18.6. (ke-su) • 1.495,- / 19.-23.7. (ke-su) • 1.580,- 
6.-10.9. (ke-su) • 1.490,- / 18.-22.10. (ke-su) • 1.240,- 

ISLANTI, SATUJEN SAARI
Matka Islantiin on matka keskelle luonnon unohtumattomia 
elämyksiä, keskelle suuria vastakohtaisuuksia. 
Ihmeellinen laavamaisema, karu luonto, kuumat lähteet, 
Sininen laguuni ja meren herkut 
- satujen saari on suurten elämysten saari. 
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VIVA ITALIA 
– TENORIT TALLINNASSA 
26.-27.4. (ke-to) • 210,- 

MAMMA MIA -MUSIKAALI 
6.-7.5. (la-su) • 215,- 

MUSIIKKIA JA TEATTERIA 
VIROSSA

Kesä, Saarenmaa ja oopperamusiikki kuuluvat 
yhteen! Kuressaaressa, Piispanlinnan pihalla 
soi oopperapäivien aikaan maailmankuulujen 
säveltäjien musiikki. 
Kesän 2023 matkan ohjelmistossa on 
La Boheme -ooppera ja Joutsenlampi-baletti. 
Matkalla saarikierros, 1 illallinen, 1 lounas 
ja 1 keittolounas.

25.-28.7. (ti-pe) • 730,- 

Modernia ja perinteistä Tallinnaa:
retki Kalamajan, Noblessnerin ja Kadriorgin 
alueelle sekä Maarjamäen linnaan. 
Rakastettu Romeo ja Julia -ooppera 
Estonia-teatterissa. 
Matkalla 1 lounas. 

6.-9.4. (to-su) • 355,- 

Tartto on Viron kulttuurin pääkaupunki: 
siellä on mm. yliopisto, Vanemuine-teatteri, 
useita museoita, suomalaisillekin 
tuttu Paavalin kirkko. Matkalla kiertoajelu, 
vierailu Laulujuhlamuseossa sekä 
Kansallismuseossa, operetti Wieniläisverta 
Vanemuine-teatterissa. 1 illallinen, 1 lounas 
ja 1 kevyempi lounas, viininmaistajaiset.

25.-28.3. (la-ti) • 385,- 
15.-18.4. (la-ti) • 385,-  

TALLINNA, 
ESTONIA-TEATTERI

ANNA KARENINA -BALETTI 
12.-13.2. (su-ma) • 175,- 
19.-20.3. (su-ma) • 175,- 
5.-6.4. (ke-to) • 180,-  

ILOINEN LESKI -OPERETTI 
25.-26.2. (la-su) • 190,-
25.-26.3. (la-su) • 190,- 

DON PASQUALE -OOPPERA 
4.-5.3. (la-su) • 185,- 

LUXEMBURGIN KREIVI 
-OPERETTI 
2.-3.4. (su-ma) • 170,-
  
TRUBADUURI-OOPPERA 
20.-21.4. (to-pe) • 145,-     

TAIKAHUILU-OOPPERA 
6.-7.5. (la-su) • 210,-    

TALLINNA, ALEXELA
-KONSERTTISALI

TALLINNAN PÄÄSIÄINEN 
JA ROMEO JA JULIA -OOPPERA  

TAITEEN JA TEATTERIN TARTTO

SAARENMAAN OOPPERAPÄIVÄT

 © ESTONIA TEATTERI OPERA.EE

 © ESTONIA TEATTERI OPERA.EE

 © ESTONIA TEATTERI OPERA.EE
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Siguldan markkinoilla Latviassa alkaa viherpeukalon
kesä: myynnissä on perennan, puiden ja pensaiden 
taimia, siemeniä ja puutarhatarvikkeita. 

Matkalla kaupunkikierrokset Riiassa ja Siguldassa, 
markkinavierailu, 1 päivällinen, 1 keittolounas. 
Majoitus Siguldassa. 

Matka-ajankohta ja hinta: 5.-7.5. (pe-su) • 310,- 

SIGULDAN TAIMIMARKKINAT

Viron Jänedan puutarha- ja kukkapäivät ovat jo perinne. 
Siellä ihaillaan kesäistä kukkaloistoa, ja haetaan 
vinkkejä ja taimia omaan puutarhaan ja parvekkeelle. 
Puutarhatarvikkeiden ja taimien lisäksi myynnissä 
on myös kauniita käsityöesineitä ja luomutuotteita.  

Vierailu Tallinnassa Kadriorgin palatsin puutarhassa, 
Kristiine-puutarhamyymälässä sekä kukkapäivillä. 
Majoitus Tallinnassa. 

Matka-ajankohta ja hinta: 27.-28.5. (la-su) • 185,-

TÜRIN KUKKAMARKKINAT 

Virolaisten puutarhurien kevätsesonki 
on jo vuosikymmenten ajan alkanut 
Türin kukkamarkkinoilla Keski-Virossa. 

Matkalla vierailu Tallinnan kasvitieteellisessä puutarhassa 
ja kauniissa kotipuutarhassa, sekä kukkamarkkinoilla, 
1 lounas. Majoitus Tallinnassa, jossa 1 kokonainen 
vapaapäivä! 

Matka-ajankohta ja hinta: 18.-20.5. (to-la) • 240,-  

JÄNEDAN KUKKAPÄIVÄT

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 mielenkiintosia
nähtävyyksiä. Saarenmaalla, Kuressaaressa, nähdään mahtava 
Piispanlinna, ja kauniita, palkittuja ja persoonallisia kotipuutarhoja. 
Myös Muhun saaren mielenkiintoisimmissa puutarhoissa vieraillaan. 
Hiidenmaalla tutustutaan Suuremõisan linnan puutarhaan sekä 
yksityisiin puutarhoihin. 
Anne Eesmaan tarhassa on peräti yli 2000 kasvia. 
Matkalla 1 yö Kuressaaressa, 2 yötä Hiidenmaalla Kärdlassa. 
3 lounasta, 1 keittolounas. 

Matka-ajankohta ja hinta: 3.-6.8. (to-su) • 425,-   

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. 
Myös kiertoajelut Pärnussa ja Kuressaaressa. 
Majoitus 1 yö Pärnussa, 2 yötä Kuressaaressa, 
1 illallinen, 2 lounasta. 

Matka-ajankohta ja hinta: 29.6.-2.7. (to-su)  • 420,- 

SAARENMAAN JA HIIDENMAAN 
KAUNIIT PUUTARHAT
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Lahemaan kansallispuisto 
pohjois-Virossa on maan vanhin 
kansallispuisto, se perustettiin 1.6.1971.  
Lahemaan alue 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 1 illallinen, 1 lounas, 
1 keittolounas. 

Matka-ajankohta ja hinta:  
18.-21.5. (to-su) • 395,-   

Hyvää oloa, kylpylänautintoja, mukavia, rentouttavia spa-hetkiä - niistä on 
Haapsalun kylpyläloma tehty! 
Haapsalu on viehättävä pikkukaupunki, jonka kapeat kadut, ihanat puutalot
ja pikkuriikkinen kaupungintalo luovat kotoisan ja kiireettömän tunnelman. 

Fra Mare Thalasso SPA käyttää ainutkertaista Haapsalun merimutaa, merivettä 
ja merilevää rentoutuksissa ja hoidoissa. Haapsalu tarjoaa myös hyvät 
ulkoilu- ja kuntoilumahdollisuudet: rantapromenadilla ja pikkukujilla on mukava 
kävellä, ja luonnosta voi nauttia läheisessä Paralepan puistometsässä ja rannassa. 
Matkalla 6 kylpylähoitoa/hlö (4 henkilökohtaista, 2 ryhmähoitoa), 3 illallista, 
aamusauna ja -uinti, kuntosali, Thalasso Day Span käyttö. 

Matka-ajankohdat ja hinnat: 
23.-26.2. (to-su) • 330,- / 7.-10.4. (pe-ma) • 340,- / 4.-7.5. (to-su) • 330,- 

Tartto, Viron toiseksi suurin kaupunki 
ja ”kulttuuripääkaupunki”, on mainio 
matkakohde myös pääsiäisenä! 
Paljon nähtävää, mukavia kahviloita 
ja ravintoloita, ja yhteistä retkiohjelmaa. 

Matkalla kaupunkikiertoajelu ja vierailu
Paavalin kirkossa, vierailu yliopistolla,
 retki Setumaalle, mm. Värskaan. 
Matkalla 2 lounasta, iltapäivätee. 

Matka-ajankohta ja hinta:
7.-10.4. (pe-ma) • alk. 370,- 

TULOSSA – kesäksi ja syksyksi! Lisää teatteria ja musiikkia, käsitöitä 

ja käsityöläiskulttuuria, kartanoita, saaria, Setumaata, Baltian kierrosta, Riikaa… 

seuraa sivujamme matka-agentit.fi 

KYLPYLÄVIIKONLOPPU HAAPSALUSSA

LAHEMAAN 
KANSALLISPUISTO 
– LUONTOELÄMYKSIÄ 
JA KARTANOITA 

PÄÄSIÄINEN TARTOSSA 
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PITKÄT LOMAT ESPANJAN 
AURINKORANNIKOLLA

MATKA-AJANKOHDAT
 JA HINNAT: 

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 sekä kaksi yhteistä retkeä lähialueille 
- subtrooppisen Costa Tropicalin Motriliin sekä Marbellaan ja Esteponaan.

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 että Frigilianan kylät kannattaa tutkia! 
Ja aktiivilomailijat löytävät kävelypolkuja, patikkareittejä, golfkenttiä…

Hotellivaihtoehtoja on Torremolinoksessa kaksi: huoneistohotelli Bajondillo ja hotelli 
Pez Espada. Fuengirolassa majoitutaan suosittuun Pyr Fuengirola -huoneistohotelliin. 

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 • Pez Espadassa puolihoito • 2 suomeksi opastettua 

retkeä: subtrooppisen Costa Tropicalin Motriliin sekä Marbellaan ja Esteponaan 

• suomenkielinen opas lentokenttäkuljetuksilla • hotellipäivystyksiä 

Lisämaksusta: kaikilla matkoilla yksiö/huone yhdelle • Bajondillossa buffetaamiaiset/

Pyr Fuengirolassa buffetaamiaiset/puolihoito – katso lisää matka-agentit.fi

TORREMOLINOS,
huoneistohotelli Bajondillo

19.10.-10.11. (to-pe, 22 vrk)
• 1.325,-/hlö, yksiö kahdelle 
• 1.790,-/hlö, kaksio kahdelle 

9.11.-2.12. (to-la, 23 vrk)
• 1.435,-/hlö, yksiö kahdelle 
• 1.970,-/hlö, kaksio kahdelle 

29.11.-20.12. (ke-ke, 21 vrk)
• 1.395,-/hlö, yksiö kahdelle 
• 1.920,-/hlö, kaksio kahdelle 

FUENGIROLA, 
huoneistohotelli Pyr Fuengirola

2.-25.11. (to-la 23 vrk)
• 1.480,-/hlö, yksiö kahdelle, standard 
• 1.570,-/hlö, yksiö kahdelle, 
sivuttainen merinäköala 

22.11-16.12. (ke-la 24 vrk)
• 1.630,-/hlö, yksiö kahdelle, standard 
• 1.710,-/hlö, yksiö kahdelle, 
sivuttainen merinäköala 

TORREMOLINOS, 
hotelli Pez Espada, puolihoito 

16.11.- 9.12. (to-la, 23 vrk) 
• 2.095,-/hlö Classic kahden hengen huone 
• 2.290,-/hlö Superior Club, allasnäkymä,
 ns. iltapäiväauringon puoli   
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Risteilyn kohokohtia ovat mm. Sisilia, Ateena, Kairo, Jeddah ja Muscat. 
Risteilyyn kuuluu 8 meripäivää sekä 9 pysähdystä eri satamissa matkan aikana. 
Risteilyn kokonaiskesto on 20 vrk. Risteilyn päätteeksi tutustutaan 
myös Arabiemiirikuntiin ennen paluulentoa takaisin Suomeen.  

Vuonna 2022 kunnostettuun MSC Operaan mahtuu yli 2 100 vierasta. 
Laivalla on mm. kylpylä, kaksi uima-allasta, kasino, solarium, minigolfkenttä, 
kuntosali ja porealtaat. 

Matkaan sisältyy lennot, risteily täysihoidolla valitussa hyttiluokassa, 
laadukas viihdetarjonta laivalla. Mukana suomalainen matkanjohtaja.  

Matka-ajankohta: 29.10.-19.11. (su-su, 21 vrk), katso hinta matka-agentit.fi

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

PITKÄLLE LOMALLE – RISTEILLEN 
ARABIAN IHMEISIIN  

HOTELLIT: 

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

Hotelli Pez Espada **** 
Hyvätasoinen hotelli sjaitsee 
Torremolinoksen rantabulevardin varrella, 
Carihuelassa, lähellä Benalmadenan 
huvipursisatamaa. Hotellissa mm. 
2 ravintolaa ja tyylikäs cocktailbaari. 

Uutuusristeilymme vie pitkälle lomalle Arabian ihmeisiin, 
Välimereltä Suezin kanavan ja Punaisen meren kautta, 
Arabian niemimaan ympäri Abu Dhabiin.  

© MSC CRUISES
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Siintääkö tuleva ajokausi jo motoristien ajatuksissa? Lääkkeeksi kutinaan 
tarjolla Tartossa pidettävä Motoexotica-tapahtuma, Viron vanhimmat 
moottoripyörämessut. Tuoreimmat moottoripyörä- ja elämäntyyliuutiset 
on laitettu esille tietenkin pyörien ja varusteiden kera, retroiluakaan unohtamatta, 
ja mikä parasta, tavataan samalla iso joukko motoristikavereita. 

Messuihin osallistuvat Viron suurimpien motofestivaalien ja kokoontumisajojen 
järjestäjät, moottoriurheilun pioneerit sekä moottoripyörien entisöintiä 
ja muuttamista harjoittavat yritykset. Tällä viikonlopun matkalla tutustuu 
myös kätevästi Tarton mukavaan ja kompaktiin kaupunkiin. 

Matka-ajankohta ja hinta: 10.-12.3. (pe-su) • 295,-/hlö 

Hintaan sisältyy: • laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä 
kansipaikalla • majoitus jaetussa kahden hengen standard-luokan huoneessa, 
Hotelli Dorpat • bussikuljetukset Tallinna-Tartto-Tallinna • lyhyt kaupunkikierros 
Tartossa • suomenkielisen oppaan palvelut menomatkalla ja kaupunkikierroksella 
• hotelliaamiaiset, yksi illallinen • pääsylippu Motoexotica-messuille 
Lisämaksusta: yhden hengen huonelisä 80,- 
(yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone)

MATKAOHJELMA: 
Perjantai 10.3.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan 
Viking XPRS:llä klo 14.15-16.45. 
Laiva lähtee Katajanokan terminaalista. 
Saapuminen Tallinnaan. Kuljetus oppaan 
johdolla Tarttoon, jossa majoittuminen 
hotelli Dorpatiin.  

Lauantai 11.3.
Hotelliaamiainen. Lyhyt kaupunkikierros 
Tartossa, kierros päättyy Tarton 
messukeskukseen, 
missä Motoexotica-messut. 
Messuilta palataan omatoimisesti 
keskustaan, matkaa noin 3 km. 
Illallinen keskustassa.  

Sunnuntai 12.3.
Hotelliaamiainen. Paluukuljetus 
aamupäivällä Tallinnaan, 
josta Viking XPRS lähtee klo 15.30 
ja on Helsingissä Katajanokalla klo 18. 

MOTOEXOTICA-MESSUT TARTOSSA 
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Formulamatkapaketit sisältävät: 
lennot, majoituksen aamiaisella, 
lentokenttä- sekä ratakuljetukset 
lauantaina ja sunnuntaina, 
aluelipun viikonlopulle sekä 
suomalaisen matkanjohtajan palvelut. 
Lisämaksusta muita lippuvaihtoehtoja.  
Katso lisätiedot ja koko ohjelmistomme 
matka-agentit.fi! 

MOOTTORIURHEILUN YSTÄVILLE: 
FORMULAHUUMAA JA UNOHTUMATTOMIA ELÄMYKSIÄ!

F1 ESPANJAN GP  
Lähde mukaamme katsomaan 
Espanjan Grand Prix’tä paikan päälle 
Barcelonaan Finnairin suorilla lennoilla. 
Matkalla ovat mukana suomalaiset 
matkanjohtajat. Barcelonassa riittää 
paljon nähtävää, joten matkaan 
kannattaa lähteä jo torstaina, jotta 
ehdit näkemään myös kaupunkia.
Voit valita majoituksen useista 
vaihtoehdoista Barcelonan keskustasta. 
Ratakuljetuksemme vievät sinut 
lauantaina ja sunnuntaina aamulla 
hotellilta radalle ja tuovat sieltä illalla 
takaisin. Kaikki Barcelonan pakettimme 
ovat suorilla lennoilla. 
Valitse monista eri vaihtoehdoista 
sopiva, joko 3 vrk tai 4 vrk matka. 

Esim. 2.-5.6. (pe-ma) • alk. 960,- 

F1 ITÄVALLAN GP 
Nyt Red Bull Ringille katsomaan 
Itävallan Grand Prix’tä paikan päälle! 
Tämä kisa myydään aina loppuun, 
joten varaa omasi pian.
Lennämme suorilla Finnairin lennoilla
Wieniin, josta on noin 2,5h bussikuljetus 
Admontin kylään, jossa majoitumme 
kisaviikonlopun ajan. 
Hotellimme sijaitsee upealla paikalla
vuorten ympäröimänä, jossa on hyvä 
rentoutua hektisten F1-päivien jälkeen. 
Itävallan GP tarjoaa ainutlaatuisen kisan 
upeissa maisemissa.
Ratakuljetuksillamme pääset kätevästi
Red Bull Ringille lauantaina 
ja sunnuntaina. 
Suomalainen matkanjohtajamme 
on mukana matkassa! 

Esim. 30.6.-3.7. (pe-ma) • alk. 1.085,- 

F1 UNKARIN GP  
Suomalaisten suosikkikisa on 
perinteisesti Hungaroring! 
Tähän kisaan on valtavasti erilaisia 
matkavaihtoehtoja ja hotelleja. 
Ja ratakuljetukset vievät kaupungista 
Hungaroringille sekä lauantaina 
että sunnuntaina. Suomalaiset 
matkanjohtajat mukana.  

Esim. 21.-24.7. (pe-ma) • alk. 1.028,- 

F1 BELGIAN GP  
Spa-Francorchampsin F1-rata sijaitsee 
Belgiassa lähellä Saksan rajaa. 
Vuoristossa sijaitseva rata on tunnettu
vaihtelevista sääoloistaan ja mutkista,
jotka vaativat kuljettajilta täydellistä 
keskittymistä.
Formularyhmä majoittuu mukavasti 
idyllisessä Aachenin kaupungissa 
Saksan puolella, josta on noin 70 km 
matka radalle. Voit valita kahdesta 
eri hotellivaihtoehdosta itsellesi 
mieluisamman. Ratakuljetuksemme 
vievät sinut lauantaina ja sunnuntaina 
aamulla hotellilta radalle ja tuovat sieltä 
illalla takaisin. Mukana matkalla 
on suomalainen matkanjohtaja.

Esim. 28.-31.7. (pe-ma) • alk. 1.195,- 
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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


