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BUSSIMATKA NORJAN STRYNIIN    
TAMMANÄYTTELYYN 21. – 27.8.2019 (Ke-Ti)   

Ke 21.8.    Aikataulu ja bussin reitti ilmoittautumisten mukaan. Lähtöselvitys Turun satamassa  klo 20.00. 
Viking Grace lähtee klo 20.55. Laivalla majoittuminen 4-hengen ikkunattomiin  hytteihin. Buffet 
Aurora klo 20.55 alkaen.    

To 22.8.     Aamiainen laivalla klo 5.30 alkaen ja saapuminen Tukholmaan klo. 6.30 (kellonajat paikallista 
aikaa). Poistuminen laivasta ja lähtö kohti Norjaa. Ajo mm. Örebron kunnan ja Karlstadin kautta 
Norjan puolelle, Oslon ohi Utvika Campingiin (www.utvika.no), jossa majoittuminen 4-hengen 
mökkeihin (n. 565km, noin 7h – 7,5h + tauot). Huom. Osa mökeistä (6 kpl), on ilman  
mukavuuksia (suihkukäynneistä maksu erikseen paikanpäällä). Lakanat ja loppusiivous sisältyy 
hintaan.     

Pe 23.8.    Aamiainen tarjolla majoituspaikassa klo 8.00 alkaen. Aamiaisen jälkeen mökkien luovutus  
(loppusiivous sisältyy hintaan). Lähtö majoituspaikasta esim. klo 9.00. Ajo Langedragin    
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luonnonpuistoon, jossa vapaata-aikaa klo 11.15 – 17.00. Lähtö kohti majoituspaikkaa,  
lauttamatka Fodnes 20.20 - Mannheller 20.35. Matka jatkuu Loeniin, jossa majoittuminen  
Loenvatnin lomakylään (pääasiassa 2-3 – hengen huoneita) noin klo 23.00 (www.loenvatn.com). 
Kaikissa mökeissä on mukavuudet, lakanat ja loppusiivous sisältyy myös hintaan.    

Aamiainen majoituspaikassa. Kuljetus näyttelyyn ja illaksi takaisin majoituspaikkaan.    

Aamiainen majoituspaikassa ja mökkien luovutus (loppusiivous sisältyy hintaan). Lähtö  
näyttelyihin Stryniin. Lähtö näyttelystä erikseen sovittavan aikataulun mukaan kohti   
Lillehammeria (n. 300 km, 4h 15min – 4,5h), jossa majoittuminen Hl Hostel Lillehammeriin  3-4 
– hengen huoneisiin (stasjonen.no/) Kaikissa huoneissa on mukavuudet, lakanat ja loppusiivous 
sisältyy myös hintaan.   

Aamiainen majoituspaikassa ja huoneiden luovutus. Lähtö ajelemaan kohti Tukholmaa  (n. 
615 km 8h – 8,5h + tauot). Saapuminen Tukholmaan, Viking Linen satamaan klo 19.00  
mennessä. Viking Amorella lähtee klo 20.00. Laivalla majoittuminen ikkunattomiin 4hengen 
hytteihin. Buffet illallinen klo 20.00 (paikallista aikaa).    

Saapuminen Turun satamaan klo 7.35, jonka jälkeen lähtö kotimatkalle.  Pidätämme 
oikeuden ohjelmamuutoksiin.       

             Ryhmän koko:   20hlö   30hlö   40hlö   

   MATKAN HINTA:   665 €/hlö   585 €/hlö   545 €/hlö   
Hinnat edellyttävät vähintään 20 maksavaa matkustajaa. Huom. Näyttelyliput eivät sisälly hintoihin. 

Lasten & nuorten hinnanalennukset:  6-11v -60 €/hlö, 12-15v - 45€/hlö, 16-17v - 42,50€/hlö.   
   
Hintaan sisältyy:  Bussikuljetukset Niinimäen 54-paikkaisella turistibussilla koko matkan ajan  Laivamatkat 
Viking Linen laivoilla Tku-Sto-Tku 4-hengen sisähyteissä. Laivaruokailut:  Meno: Viking Grace, Buffet 
illallinen ja meriaamiainen. Paluu: Viking Amorella, Buffet illallinen. Majoitus ohjelman mukaisesti 
pääasiassa 4 –hengen mökeissä / huoneissa aamiaisella 4 yötä  (sis. lakanat ja loppusiivous). Sisäänpääsy 
Langedragin Kansallispuistoon. Lauttamatka Fodnes – Mannheller. Bussin ja kuljettajan laiva- ja 
lauttamatkat ja kuljettajan majoitus.  
 



   

   

Lisämaksusta:  

   

3-hengen hytti laivamatkoilla Tku-Sto-Tku       + 12,50 €/hlö  

 2-hengen hytti laivamatkoilla Tku-Sto-Tku       + 25,00 €/hlö  
   

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Niinimäki Oy, Yrittäjäntie 5, 21870 Riihikoski info@matka-
niinimäki.fi, 02-4865 880 / 0500-531 905, http://www.matka-niinimaki.fi.    

Sopimusehdot: Yleiset valmismatkaehdot. Matka-Niinimäki Oy:n erityisehdot: Jos matkustajaa kohtaa 
odottamaton ja vakava tapahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 3 mom. ja yleisten valmismatkaehtojen 5.1. 
kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka, veloitamme valmismatkojemme erityisluonteen vuoksi YVE 1.3 kohdan 
oikeuttamina matkustajalta korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon 
maksetuista palveluista, joista meillä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspalvelut, viisumit). 
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus. 
 
VARMISTA MATKAVAKUUTUKSESI KORVAUSEHDOT! MATKALLA TARVITAAN VOIMASSAOLEVA 
PASSI TAI VIRALLINEN EU-HENKILÖKORTTI    

 

Sitovat ilmoittautumiset matkalle ma 1.7.2019 mennessä, 
jolloin matkan 1. erä (100€) tulee olla maksettu. Ilmoittautumiset: Merja Nyman-Olkkoselle puh: 050-3618 
484 tai hepojoenvuonohevoset@gmail.com. Merjalta saa tiedot maksua varten. Matkahinnan loppuerä 
laskutetaan 1-2 viikkoa ennen matkaa.  

 

 

 

   

  

 

 
   
   

 


