
                                        

          

  

  

    

          RRuusskkaammaattkkaa  MMuuoonniioooonn  4.-12.9.21  ((llaa--ssuu  //  99  ppvv))  
              --sisältäen retket Kolmen valtakunnan rajalle sekä porotilalle-  

                                                  
                                             Lähde nauttimaan syksyn ruskasta Länsi-Lappiin.       
 

Matkan hinta              720,-/hlö 

 

Hintaan sisältyy - bussikuljetukset oheisen aikataulun mukaisesti  

- majoitus hotelleissa (8 yötä) kahden hengen huoneessa 

- aamiaiset (8) hotelleissa 

                                     - retki Kolmen valtakunnan rajapyykille laivamatkoineen             

                                     - keittolounas + kahvi ja makea pala Kilpisjärvellä 

                                     - porotilavierailu + museokäynti ja lisäksi nautitaan  

                                       laavulla keittolounas ja kahvit  

                                     - opas Satu Someron mukana Hämeenlinnasta alkaen 

                               
Lisämaksu                        Huone yhdelle 255 €/ 9 vrk 

                                           
Maksu                                Varausmaksu 150 €/ hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 4.8.2021.   

                                            Varaukset viimeistään 30.6.21 mennessä. 

                                            Matkan toteutuminen edellyttää 28 matkustajaa. 

 

Hotellit                               Park Hotel Tornio 

                                            Itäranta 4, 95400 Tornio                   puh. 040-358 330 

                                            Hintaan sisältyy myös klo 18-21 iltasauna + uima-altaan käyttö! 

                                             

                                            Harriniva Hotels & Safaris 

                                            Harrinivantie 35, 99300 Muonio       puh. 0400-155110 

 
Peruutus                              Asiakkaan peruessa matkan noudatamme seuraavia peruutusehtoja: 

                                              Peruutus 45-31 vrk ennen matkaa: peruutuskulut 25 €/henkilö. 

                                              Peruutus 30-14 vrk ennen matkan alkua: peruutuskulut 50 % matkan hinnasta.          

                                              Peruutus 13-0 vrk ennen matkaa; kulut 100% matkan hinnasta. 

                                              Muista matkustajavakuutus!  

                                              Matkan osalta seurataan voimassa olevia mahdollisia matkustusrajoituksia! 

 

Varaukset                           Matka-Merilä Oy      Säästöpankinkatu 2 (2 krs), Forssa      

                                           puh. 040-5488 350     s-posti: matkatoimisto@matka-merila.fi 

 

mailto:matkatoimisto@matka-merila.fi


Matkaohjelma: 
4.9. (la)          Lähtö bussilla kohti pohjoista oheisen aikataulun mukaan.  

                       Ajomatka Loimaa-Tornio n.760 km. 

        Matkan aikana pidetään taukoja ja noin klo 18-19 saavutaan Tornioon. 

 Majoittuminen Park Hotelliin. Mahdollisuus iltasaunaan ja uintiin klo 18-21.  

 

5.9. (su) Aamiaisen klo 06:30-09:30, jonka jälkeen matka jatkuu Muonioon, jonne saavutaan 

iltapäivällä. Ajomatka Tornio-Muonio 265 km.  

 Majoitumme Harrviniva Hotelliin Muonion kylään. 

 

6.9. (ma)       Aamiainen hotellissa. Aikaa liikkua luonnossa, levätä, nauttia, patikoida… 

 

7.9.  (ti)         Aamiainen. Klo 9 lähdetään bussilla opastetulle retkelle Kolmen valtakunnan rajalle. 

Ajomatka bussilla Muonio-Kilpisjärvi 200 km.  

                       Ennen laivamatkaa nautitaan lohikeitto, salaattibuffet, leivät, vesi/mehu, kahvi/tee ja 

jälkiruoka. 

 Klo 15:00 noustaan Malla-laivaan, joka kuljettaa järven yli. 

 Laivamatka kestää ½ tuntia, jonka jälkeen kävellään rauhallisesti 3 km matka tasaista 

                      polkua rajapyykille oppaan johdolla. Hyvät jalkineet mukaan! 

                      Paluumatka laivalla klo 17:30-18:00. Bussimatka Muonioon, jonne saavutaan n. klo 22. 

 

8.9.(ke)         Aamiainen ja vapaata aikaa. 

 

9.9.(to)         Aamiainen. Klo 10 lähdetään bussilla opastetulle porotilavierailulle, joka sisältää 

                     myös museokäynnin. Retken aikana nautitaan laavulla keittolounas kahvin ja pikku 

                     makean kera. Paluumatkalla poiketaan ihailemassa Särkitunturin maisemia. 

                     Retki kestää noin 3 tuntia.  

 

10.9. (pe)     Aamiainen ja vapaata aikaa. 

 

11.9. (la)      Aamiainen ja huoneiden luovutus. Bussimatka Tornioon ja majoittuminen Park Hotelliin 

                     noin klo 14:00. Mahdollisuus iltasaunaan ja uintiin klo 18-21. 

                                     

12.9.(su)       Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja lähtö kotimatkalle.  

                     Lähtöpaikkakunnille saavutaan illansuussa….   

                

Aikataulu    klo        07:10            Loimaa, Osuuspankki 

                                   07:25    Ypäjä, pysäkin paikka 

                                   07:40    Jokioinen, S-marketin piha  

                                   07:50    Autokeidas 

                                   08:00    Forssa, tilausajolaituri 

                                   08:15    Tammela, koulukeskuksen parkkipaikka 

                                   08:45    Loppi, linja-autoasema 

                                   09:00            Riihimäki, ABC 

                                   09:25    Hämeenlinna, Wetterhofin pysäkki 

                                   10:00    Tuulos, Kauppakeskus Tuulonen 

                                   18-19    Tornio 

 

Yhteistyössä: 

                                    


