
 

TUURIN KYLÄKAUPPA &  
ANNE MATTILAN TAIDEKAHVILA 

14.-15.11.20 (LA-SU)  
 

        Hinta 170 €/hlö Tähti Standard  

        180 €/hlö Onni ja Tähti Superior 

 
 

 
Hinnat sisältää bussikuljetukset oheisen aikataulun mukaan, majoitus (1 yö) 

Veljekset Keskinen Oy / Hotelli Onnen Tähti 2-hengen huoneessa mukavuuksin 
sekä aamiainen, ilta- ja aamusauna sekä kuntosalin käyttö hotellissa, vierailu  
 Anne Mattilan Ateljee-Kahvilassa sekä keittolounas kakkukahvien kera. 

Taiteilija Anne Mattila on itse paikalla!  
 

Matkaohjelma: 
 

14.11. (la) Lähtö oheisen aikataulu mukaan kohti Tuuria. Matkalla pidetään tauko. 

 Ajomatka Forssasta noin 280 km. Tuurin kyläkaupalla ollaan noin klo 12:30. 

 Hotellihuoneen saa käyttöönsä klo 15:00.  
 Kauppa on auki lauantaisin klo 21:00. 

 Alueella on monia ravintoloita ja kahviloita. 

 

15.11. (su) Hotelliaamiainen ja huoneiden luovutus. Klo 10:00 lähdetään bussilla kohti 

Kankaanpäätä ja taiteilija Anne Mattilan taidekahvilaa.  
 Ajomatka noin 140 km – ajoaika n. 2 tuntia. 

 Aluksi klo 12:00 on Ateljeessa 30 min. vastaanotto ja sen jälkeen nautitaan 

keittolounas (lohikeitto) ja kakkukahvit.  

 Lounaan jälkeen on vapaata aikaa. Alueella on 15 eri rakennusta jossa 

jokaiseen pääsee tutustumaan taiteeseen ja runoihin. Noin 100 maalausta. 

 Taidepolku metsässä on pituudeltaan noin 700 m ja sieltä löytyy mm. 
 Pieni sinisenlinnun pyhättö. 

 Alueella 5 eri myymälää: taide, pitsi, takorauta, sisustus ja vaatemyymälä. 

 Lapsille pihapiirissä on oma ateljee, jossa voi maalata ja piirtää. 

 Klo 15:00 bussi lähtee kohti kotipaikkakuntia… 

 
 

Matkan hinta 170 €/aikuinen     Tähti Standard 2-hengen2-hengen huoneessa 

 180 €/aikuinen     Onni- ja Tähti Superior 2-hengen huoneessa 

 120 €/0-17 v. lisävuoteessa kahden aikuisen kanssa samassa huoneessa 

   60 €/0-3 v.   vanhempien kanssa samassa vuoteessa (oma bussipaikka on). 

 
Lisämaksusta Huone yhdelle 60 €/yö 

 

Matkan maksu Matka maksetaan viikon sisällä varauksesta. 

 Varaukset 15.10.20 mennessä! 

 
 Matka toteutuminen edellyttää 28 lähtijää. 

                           Bussi on 54 paikkainen ja matkalle otetaan max 36 matkustajaa. 

  



               

  

  
 
Hotellitiedot  Hotelli OnnenTähti / Veljekset Keskinen Oy 
  OnnenTie 7, 63610 TUURI    www.tuuri.fi            puh 010 770 7001 

 

 

Asiakkaan peruessa matkansa noudatamme seuraavia maksu- ja peruutusehtoja: 

  Peruutus yli 30 vrk ennen matkan alkua: kulut 25 €/hlö. 

  Peruutus 30-14 vrk ennen matkan alkua: kulut 50% matkan hinnasta. 
  Peruutus 13-0 vrk ennen matkan alkua: kulut 100% matkan hinnasta. 

Suosittelemme matkustajavakuutuksen sekä vakuutuksen yhteyteen 

peruutusturvan ottamista omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen 

tehtyänne. Ennen matkan alkua tai matkan aikana tapahtuvan sairauden 

tai tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä ei enää suorita takaisinmaksua. 
 

  

Bussiaikataulu lähtö paikkakunta       paluu (noin) 

 07:40 Alastaro, R-kioski     16:55   

 07:50 Hirvikoski, apteekin pys.     17:05 

 08:00 Loimaa, Op pysäkki     17:15 
 08:15 Ypäjä, Pysäkin paikka     17:30 

 08:30  Jokioinen, S-marketin piha   17:45 

 08:30 Autokeidas      18:00 

 08:45 Forssa, tilausajolaituri     18:15 

 09:00 Tammela, Koulukeskus piha 18:30 
 

 Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 

 

 

 

Varaukset: Matka-Merilä Oy        
                 puh. 040-5488 350 ja puh. 0400-280 572 

  mataktoimisto@matka-merila.fi 

  www.matka-merila.fi 

   

                 
 
 

                                                 
 

 
 
                                  Tervetuloa matkalle! 
  

http://www.tuuri.fi/
http://www.matka-merila.fi/

