
21.-28.3.2021 (su-su) 

 

     675 €/aik. 4-hengen huoneessa 
         715 €/aik. 3-hengen huoneessa 

                        750 €/aik. 2-hengen huoneessa 

 

Hintoihin sisältyy bussikuljetukset ohjelman mukaan, majoitus (7 yötä) 

Hotelli Ylläsrinne puolihoidolla; alkaen menopäivän päivällisellä ja päättyen 
lähtöpäivänä aamiaiseen, iltasaunan, suksien säilytys- ja huoltotilojen sekä 

kuntosalin vapaan käytön. 

 
Matkaohjelma: 
21.3. (su) Lähtö oheisen aikataulun mukaan Liikenne Rajalan bussilla kohti pohjoista. 
 Matkalla pidetään taukoja ja noin klo 20:00 saavutaan Ylläkselle. 
 Majoittuminen ja päivällinen. 
 
22.-27.3.  Aamiainen klo 07:00-10:00 päivittäin. 
(ma-la) Päivällinen klo 18:00-20:00 päivittäin. 
 Hotellin vastaanotosta on mahdollista varata opastettuja aktiviteetteja 
 monipuolisesta hotellin viikko-ohjelmasta. 
  
28.3. (su) Aamiaisen jälkeen klo 08:00 lähdetään paluumatkalle. 
 Pidetään sopivasti taukoja matkan varrella ja lähtöpaikkakunnille saavutaan 
 myöhään illalla. 

 

Lisämaksu Retkieväät:        54 €/hlö kuutena päivänä (ma-la) sisältäen esim. 2 makkaraa, 
        leipä, mehu, kahvia/teetä, pieni makea (vaihtelee päivittäin). 
 Huone yhdelle: 120 € (su-su)  
           

  Toimistomaksu 5,-/lasku 

 

   Varaukset: 

                    

   Matka-Merilä Oy                

                   puh. 040-5488 350  tai 0400-280572                 

                   www.matka-merila.fi                

   
Ilmoittauduthan viimeistään 30.9.20 mennessä! 

Pidätämme oikeuden matkan peruuttamiseen, mikäli matkustajamäärä ei ole riittävä (28hlö). 
Bussissa on 58 paikkaa ja matkalle otamme ainoastaan 32 matkustajaa. 

VARAA OMA PAIKKASI HETI 

 

 



 

 
  Hiihtomatka Ylläkselle 21.-28.3.2021 (su-su) 

 
Matkan maksu Ennakkomaksu 150 €/henkilö viikon sisällä varauksesta. 
  Loppumaksu 21.1.2021. 
   
Tiedoksi  Jos keräät 10 henkilön ryhmän, saat -50 € alennusta omasta
  matkastasi.   

 
Hotelli Ylläsrinne Sijaitsee upealla paikalla kauniissa tunturi- ja metsämaisemissa, 
  Uudistetussa hotellissa majoitutaan mukavasti tilavissa huoneissa,  
  jotka sisustettu skandinaaviseen tyyliin. 
  Huoneet on varustettu langattomalla internet-yhteydellä, veden-
  keittimellä ja tee- ja kahvisetillä sekä minijääkaapilla. 
  Hotellissa on ravintola, Bistro bar, kokoustila, saunaosasto, 
  kuntosali, suksien säilytyspaikat ja hoitohuone sekä  
  Aurora-huone revontulien katseluun. 

Osoite: Hotellintie 6, Ylläsjärvi      Puhelin 040-463 1154 
 

Peruutukset Asiakkaan peruessa matkan noudatamme seuraavia erityisehtoja: 
Peruutus 60-31 vrk ennen matkan alkua: varausmaksu 150 €/hlö. 

 Peruutus 30-14 vrk ennen matkan alkua: 50% matkan hinnasta. 
 Peruutus 13-0 vrk ennen matkan alkua: koko matkan hinta. 

Suosittelemme matkavakuutuksen sekä sen yhteyteen perutusturvan 
ottamista omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen tehtyänne. 
Ennen matkan alkua tai matkan aikana sairauden tai tapaturman 
sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksua. 
 

 

Lähtöaikataulu Paikkakunta  klo 

 Loimaa, Osuuspankki   03:45 

 Ypäjä, Pysäkin paikka  04:00 

 Jokioinen, S-marketin piha 04:15 

 Forssa, tilausajolaituri 04:30 

 Tammela, koulukeskus 04:45 

 Loppi, la-asema  05:15 

 Riihimäki ABC  05:30 

 Hämeenlinna Wetterhof 06:05 

 Tuulos, Kauppakeskus Tuulonen 06:40  

 

 

Yhteistyössä:                           

       

 
                                               


