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LÄHDE MUKAAN IHASTELEMAAN NORJAN VUONOJA JA KATSOMAAN
YLEISURHEILUN MAAOTTELUA 29.8.-4.9.2017 (tiistai-maanantai)
Tämän vuoden matkakohteeksi valittiin matkalaisten äänestyksen
perusteella Norjan Vuonot. Sunnuntaina on Tukholmassa mahdollisuus
seurata Ruotsi-Suomi yleisurheilun maaottelua. Maaottelun liput eivät
kuulu retken hintaan, vaan ne laskutetaan erikseen. Maaottelulipun hinta
on noin 36 euroa / M-katsomo (joka on katon alla). Varaan maaotteluliput vasta kun tiedän kuinka moni lähtee seuraamaan kilpailuja.
Alustava matkaohjelma on seuraavanlainen;
Tiistai 29.8.
Ajo Turun satamaan, josta Tallink-Siljan m/s Baltic Princess lähtee
klo 20.15. Majoittuminen laivalla hytteihin ja buffetpäivällinen.
Päivän ajomatka 390 km.
Keskiviikko 30.8.
Meriaamiainen. Saavumme Tukholmaan aamulla klo 06.10. Päivän
aikana ajamme Karlstadin ja Kongsvingerin kautta olympialaisista
tuttuun Lillehammeriin. Kahvitauot matkan aikana. Majoitumme
Scandic Victoria Lillehammer*** hotelliin ja nautimme päivällisen.
Päivän ajomatka 620 km.
Torstai 31.8.
Aamiaisen jälkeen suuntaamme kohti Norjan kauneimpia
vuonomaisemia. Alkumatkalla näemme Lomin kylän, jossa on
tyypillinen norjalainen sauvakirkko. Jatkamme huikeissa maisemissa
serpentiinitietä alas Geirangerin kylään, josta teemme risteilyn
Geiranger-vuonolle. Risteilyn jälkeen nousemme taas serpentiinejä
ylemmäs ja tuntureilta laskeudumme Peikonpolkua alas laaksoon.
Eidsdal-Linge lauttamatkan jälkeen jatkamme Dombåsiin, jossa
majoitumme Dombås*** hotelliin. Päivällinen hotellissa. Päivän
ajomatka 640 km.
Perjantai 1.9.
Aamiainen hotellissa. Ajamme aamupäivällä Osloon, jossa tutustumme
kaupunkiin suomenkielisen oppaan johdolla. Kaupunkikierroksella
näemme mm. Vigelandin puiston, Kaupungintalon ja Oopperatalon.
Kierroksen jälkeen tutustumme Nobelin rauhankeskukseen, joka
esittelee huipputekniikan avulla Nobelin rauhanpalkinnon saaneiden
elämää, työtä ja elämänkatsomusta. Majoitumme Scandic Helsfyr***
hotelliin ja nautimme päivällisen. Päivän ajomatka 340 km.
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Lauantai 2.9.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Ruotsia ja Eskilstunaa. Matkalla
pysähdymme Lappeenrannan ystävyyskaupungissa Örebrossa.
Eskilstunassa majoitumme Comfort hotel Eskilstunaan***. Päivällinen
hotellissa. Päivän ajomatka 420 km.
Sunnuntai 3.9.
Aamiaisen jälkeen ajamme Tukholmaan, jonne saavumme puolen päivän
aikaan. Iltapäivällä on mahdollisuus seurata Ruotsi-Suomi maaottelua
Tukholman stadionilla. Vaihtoehtoisesti voit viettää päiväsi
omatoimisesti Tukholmassa. Tallink-Siljan m/s Galaxy lähtee
Tukholmasta klo 19.30. Majoittuminen laivalla hytteihin ja
buffetpäivällinen. Päivän ajomatka 130 km.
Maanantai 4.9.
Meriaamiainen. Laiva saapuu Turkuun klo 07.00, jonka jälkeen
lähdemme kohti Lappeenrantaa. Päivän ajomatka 390 km.
Matkan varrella pidetään jaloittelu-, kahvittelu-, kuvaus- sekä
lounastaukoja.
Matkan hinta on 785 euroa/hlö, kun ryhmässä on vähintään 30 hlöä
(perustuen tämän hetken hintatietoihin).
Matkan hintaan sisältyy:
-bussikuljetukset (oma bussi käytössä koko ajan)
-Tallink-Siljan laivamatkat Turku-Tukholma–Turku B2-hyteissä
-majoitukset hyvätasoisissa hotelleissa 2 hengen huoneissa 4 yötä
-aamiaiset hotelleissa
-päivälliset hotelleissa
-2 x buffetpäivällinen juomineen laivalla
-2 x meriaamiainen laivalla
-Geiranger-vuonon risteily 1,5 tuntia
-lauttamatka Vangsnes-Hella
-sisäänpääsymaksu Nobelin rauhankeskukseen
-suomenkielinen kiertoajelu Oslossa
Huom! Mahdolliset lounaat ovat omakustanteisia!
Maaottelulippu ei sisälly matkan hintaan!
Matkavakuutus
Jokaisella lähtijällä olisi hyvä olla voimassa oleva matkavakuutus tai jos
sitä ei ole, suosittelemme sen ottamista.
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Passi
Jokaisella lähtijällä pitää olla mukana voimassa oleva passi tai kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti. (Huom! Kela-kortti ei käy!).
Matkan virallinen järjestäjä on Matkavekka/Lomamatkat.
Sitovat matkalle ilmoittautumiset tulee tehdä allekirjoittaneelle
perjantaihin 16.6.2017 mennessä (puhelinnumero ylälaidassa).
Matkan tarkempi aikataulu ilmoittautuneille lähetetään kesäheinäkuussa.
Matkalle mahtuu mukaan 40 ensiksi ilmoittautunutta!
Lähde mukaan ihastelemaan Norjan kauniita Vuonojen
maisemia!
Terveisin
Ulla Pakarinen
puh. 040 559 3007

P.S. En välttämättä vastaa puhelimeen 17.-23.3.2017 (oon reissussa)

Geirangerin vuono

Sauvakirkko / Lomi

