
 

        Joulumatka Haikon Kartanoon 

23.-26.12.20 (ke-la)!  
Nauti kiireettömästä joulusta Haikon Kartanossa. 

Jouluaaton retkellä kuullaan joulurauhan julistus Porvoon vanhassa kaupungissa. 
 

Matkaohjelma:  
23.12. (ke) Lähtö aikataulun mukaan bussilla Porvooseen, jonne saavutaan klo 14:00.  
 Majoittuminen Haikon Kartanon kylpylähotelliin. 
 Klo 9-20 kylpylän altaat, saunat ja kuntosali avoinna. 
 Buffet päivällinen (lisämaksu 34 €/hlö) tarjoillaan klo 17:00 alkaen (tee ruokavaraus 
 matkavarauksen yhteydessä). 
  
24.12. (to) Klo 07:30-11:00 aamiaisbuffet Kartanossa. 
 Klo 09:00-14:00 kylpylähoitoja saatavilla (ennakkovaraus ja lisämaksu valitun hoidon 
 mukaan). 
 Klo 08-19 joulusauna; kylpylän saunat ja altaat sekä kuntosali avoinna. 
 Klo 14:30-14:50 tervetulotilaisuus ja glögitarjoilu Kylpylähotellin kongressikeskuksessa. 
 Klo 15:30-16:45 bussiretki Porvoon vanhaan kaupunkiin kuuntelemaan 
 perinteistä  joulurauhan julistusta (ennakkovaraus matkavarauksen yhteydessä). 
 Klo 17:30 Jouluaaton juhlabuffet Kartanossa. 
 Klo 19-19:45 joulujuhla Kylpylähotelli kongressikeskuksessa; halutessasi voit viedä 
 perheenjäsenellesi tarkoitetun joululahjan, jonka pukki jakaa juhlassa (jätäthän 
 saapuessasi lahjan hotellin vastaanottoon pukinkonttiin). 
 
25.12. (pe) Klo 07:30-11:30 aamiaisbuffet Kartanossa. 
 Klo 8-20 kylpylän altaat, saunat ja kuntosali avoinna. 
 Klo 10:00 jouluaamun hartaushetki Kylpylän kongressikeskuksessa, Porvoon  
 seurakunta järjestää. 
 Klo 10:30 kahvitarjoilu hartaushetken jälkeen Kylpylähotellissa. 
 Klo 15:00 nautitaan jouluinen pöytiin tarjoiltava 3-ruokalajin menu Kartanossa. 
 Klo 16:30-17:30 iltapäivän musiikkimatinea Kongressikeskuksessa. 
 Huom! Joulupäivänä ei ole saatavilla kylpylähoitoja. 
 
26.12. (la) Klo 07:30-11:30 aamiaisbuffet Kartanossa. 
 Klo 08:00 alkaen kylpylän altaat, sauna ja kuntosali avoinna. 
 Klo 11:30 huoneiden luovutus ja lähtö bussilla kotipaikkakunnille. 
 

Matkan hinta 435 € /aikuinen    2-hengen huoneessa 

    
Hintaan sisältyy * bussikuljetus ohjelman mukaan 
 * majoitus kylpylähotellin standard-luokan 2-hengen huoneessa 
 * buffetaamiainen (3) Kartanossa 
 * retki Porvoon vanhaan kaupunkiin joulurauhan julistukseen 
 * tervetulotilaisuus ja glögitarjoilu 
 * jouluaaton juhlabuffet 
 * joulupäivän 3-ruokaljin menu (pöytiintarjoilu) 
 * jouluohjelmat 
 * 3 x sisäänpääsy kylpylään (ennakkovaraus) 
 * sisäänpääsy kuntosalille 
 
 



Lisämaksusta Huone yhdelle 110 € (ke-la) 
 
Matkan maksu Ennakkomaksu 150 €/hlö viikon sisällä varauksesta. 
 Loppumaksu 23.11.20. Lähellä lähtöä matkan maksu heti. 
 
Tiedoksi Matkan toteutuminen edellyttää 26 matkustajaa. 
 Varaukset viimeistään 6.11.20 mennessä. 
 
Matkan peruutus Asiakkaan peruessa matkan noudatamme seuraavia peruutusehtoja: 
 Peruutus aiemmin kuin 31 vrk ennen lähtöä; kulut 100 €/hlö. 
 Peruutus 30-14 vrk ennen lähtöä; kulut 50% matkan hinnasta. 
 Perutus 13-0 vrk ennen lähtöä; kulut 100% matkan hinnasta. 
 Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja.  
 Muista matkustajavakuutus! 

 
Bussiaikataulu Lähtö paikkakunta/ pysäkki  paluu n. 
 10:30 Loimaa, Op  14:40 
 10:45 Ypäjä, Pysäkin paikka  14:25 
 11:00  Jokioinen, S-marketin piha 14:10 
 11:15   Autokeidas (tauko)  13:55 
 11:30    Forssa, tilausajolaituri  13:40 
 12:10    Karkkila, la-asema  13:00 
 12:30 Vihti kk, Linjala  12:40 
 12:40              Nummela, la-asema  12:30 
 14:00    Porvoo   11:30  
 
 

Varaukset Matka-Merilä Oy 

 Säästöpankinkatu 2, 2. krs. 
 30100 Forssa 
 Puh. 040- 5488 350 ja 0400-280572 (1.10.2020 alkaen) 
 matkatoimisto@matka-merila.fi 
  

  
 

 

Kylpyläkäynnin ennakkovaraus (sis. kylpylän saunat ja allasosasto): 

Koronavirustilanteen johdosta olemme ottaneet käyttöön uudet tavat kylpylässä ja koskevat mm. 

ennakkoajanvarausta kylpylän allasosastolle. 

Nykyisin huonehintamme sisältävät yhden 1h 30min kylpyläkäynnin / hotelliyö, kukin asiakas tekee kylpylään 

ajanvarauksen, jolloin saamme kävijämääriä porrastettua saunoilla ja altailla paremmin ja saamme ohjelmasta 

tarvittaessa tiedot kunkin saunavuoron kylpyläasiakkaista.  

Koska esim. bussiryhmissä kaikki eivät mene kylpylään, annamme nykyisin tilaajille ennakkoon alla olevan 

ajanvarauslinkin ja asiakkaat varaavat ajan itse (eli aivan kuten hoitovaraukset online): 

https://www.haikko.fi/kylpyla/varaa-kylpylakaynti 
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