
20.-26.3.2022 (su-la) 

 

            695 €/aik. 3-hengen huoneessa 
         755 €/aik. 2-hengen huoneessa 

                   1015 €/aik. 1-hengen huoneessa 

 

Hintoihin sisältyy bussikuljetukset ohjelman mukaan, majoitus (6 yötä) 

superior-luokan huoneissa Lapland Hotels Luostotunturi, 

puolihoitoruokailut; alkaen menopäivän päivällisellä ja päättyen  

lähtöpäivänä aamiaiseen sekä 

kylpylän/kuntosalin käyttö aukioloaikoina. 
Matkaohjelma: 
20.3. (su) Lähtö oheisen aikataulun mukaan Liikenne Rajalan bussilla kohti pohjoista. 
 Matkalla pidetään taukoja ja noin klo 20:00 saavutaan Luostolle. 
 Ajomatka Forssa-Luosto noin 930 km. 
 Majoittuminen ja päivällinen. 
 
21.-25.3.  Aamiainen (klo 7-10)  ja päivällinen päivittäin. 
(ma-pe) Hotellin vastaanotosta on mahdollista varata opastettuja aktiviteetteja. 
  
26.3. (la) Aamiaisen jälkeen klo 08:00 lähdetään paluumatkalle. 
 Pidetään sopivasti taukoja matkan varrella ja lähtöpaikkakunnille saavutaan 
 myöhään illalla. 

 

Lisämaksu Retkieväät: 8,50 €/hlö/päivä sis. Toast (vaalea leipä, juustoa ja possun- 
 leikettä, kurkkua, ja salaattia), suklaapatukka, appelssiini, vesipullo 0,5 l. 
                   3,50 €/termari/päivä täytettynä kahvilla/kaakaolla/mehulla. 
 Retkieväät tulee tilata ennakkoon viimeistään 3 päivää ennen. 
 Retkieväät pakataan ”pussukoihin”, jotka voi ottaa aamulla mukaan. 
        

  

   Varaukset: 

                    

   Matka-Merilä Oy                

                   puh. 040-5488 350 tai 0400-280572                 

                   www.matka-merila.fi                

   
Ilmoittauduthan viimeistään 10.1.22 mennessä! 

Pidätämme oikeuden matkan peruuttamiseen, mikäli matkustajamäärä ei ole riittävä (25hlö). 
 

VARAA OMA PAIKKASI HETI 

 

 



 
 
  Hiihtomatka Luostolle 20.-26.3.2021 (su-la) 

 
Matkan maksu Ennakkomaksu 150 €/henkilö viikon sisällä varauksesta. 
  Loppumaksu 1.2.2022. 
   
Lapland Hotels Luostotunturi **** Ametistikylpylä sijaitsee kauniin luonnon keskellä. 
  Luostolla voit viettää aktiivista liikuntalomaa tai rentouttavaa  
  lepolomaa. Pyhä-Luoston liikuntamaastot alkavat heti hotellin 
  vierestä. Luoston hiihtokeskukseen 500 m. 
  Kaikki superior-huoneet ovat hotellin päärakennuksessa. 
  Huoneissa kaksi erillistä vuodetta sekä levitettävä vuodesohva, 
  josta saa lisävuoteen kolmannelle. Huoneissa on parveke tai terassi. 
  Hotellissa on kolme ravintolaa, neljä baaria ja kuntosali. 
  Kylpyläosasto käytössä päivittäin klo 10-21. 
  Osoite: Luostontie 1, Luosto      Puhelin 016-620 400 

  www.laplandhotels.com 
 
Peruutukset Asiakkaan peruessa matkan noudatamme seuraavia erityisehtoja: 

Peruutus 60-45 vrk ennen matkan alkua: kulut 50 €/hlö. 
 Peruutus 44-22 vrk ennen matkan alkua: 50% matkan hinnasta. 
 Peruutus 21-0 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   04:15 

 Ypäjä, Pysäkin paikka  04:30 

 Jokioinen, SEO  04:45 

 Forssa, tilausajolaituri 05:00 

 Renko, ent. ST1  05:35 

 Hämeenlinna, Wetterhof, pys. 05:45 

 Tuulos, Kauppakeskus Tuulonen  06:05 

 

 

Yhteistyössä:                           

       

 
                                               

https://www.bing.com/search?q=laplands+hotel+luostotunturi&qs=HS&pq=lapland&sc=8-7&cvid=807AA17BB07C4BFBA043C2BDB49B943B&FORM=QBRE&sp=1
https://www.bing.com/search?q=laplands+hotel+luostotunturi&qs=HS&pq=lapland&sc=8-7&cvid=807AA17BB07C4BFBA043C2BDB49B943B&FORM=QBRE&sp=1

