
MATKA NORJAN JA RUOTSIN ”SUOMALAISMETSIIN” 
To – Ma 06. – 10.07.2017 (5pv) 
Hinta 528 €/henkilö majoitus 2hh + matkaohjelmassa mainitut ruokailut ja pääsylippu 
Torsbyn Finnskogscentrumiin. Bussin reitti: Kuopio-Suonenjoki-Jyväskylä-Tampere-Turku. 
Kyytiin voi nousta miltä tahansa bussipysäkiltä, tai muulta bussin pysähtymiseen 
soveltuvalta paikalta. Matka on Maukosten ja Rautalammin Korhosten yhteinen. 
Vastuullinen matkatoimisto Matka Mainio Oy. Mikäli haluat majoituksen 1hh tai matkalle 
osallistuu lapsia, kysy hintaa. 

Matkaohjelma: 
To 06.07. Lähtö klo 12.00 Kuopiosta linja-autoasemalta kohti Turkua (Jyväskylä-Tampere). Matkan varrella virkistäviä 
taukoja. Saapuminen klo 19.45 Turun satamaan. Majoittuminen Viking Grace laivaan. Buffet-ruokailu laivalla 
lisämaksusta. Risteilyohjelmaa. 

Pe 07.07. Meriaamiainen laivalla. Klo 06.30 saapuminen Tukholmaan (Klo 07.30 Suomen aikaan), jolloin poistutaan 
laivasta. Bussimatka Tukholmasta Torsby´n (410km). Lounas matkan varrella. Klo 13.30 – 17.00 kohteita Torsbyssä (mm.
esitelty kierros Torsbyn Finnskogscentrumissa, esittely englanniksi.  Käännetään suomeksi. Torsbyn alueella paljon 
muita kohteita kuten: Karmenkynna, Kvarntorp, Ritamäki, Juhola, Mattila, Rikkenberget. Opastettu kiertoajelu 
kohteilla. Majoittuminen hotelliin Kongsvingerissä Norjan puolella. 

La 08.07. Aamiainen hotellissa. Matka Svullryaan (38km hotellista). Republikken Finnskogen-tapahtuma Svullryassa. 
http://finnskogdagene.no/joomla34/.  Tapahtuman ohjelmaan kuuluva kiertoajelu kestoltaan noin 4 tuntia. Iltapäivällä 
vapaa osallistuminen Finnskogen tapahtumaan. Päivällinen hotellissa yhteinen illanvietto (Kongsvinger).  

Su 09.07. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. 7:30 Kongsvinger – Hurdal – Tukholma. Hurdalista Hans 
Gutzeitin kutsumana lähti metsänhoitaja Hans Nilsen Suomeen. Matkalle osallistuu Nilsenin jälkeläisiä (Maukosen 
suvun jäseniä). Reitillä Hurdal – Tukholma tunnin pysähdys jolloin nautitaan lounas. Saapuminen Standsgårdenin 
satamaan klo 19.00. Viking Amorella lähtee Tukholmasta klo 20.00. Majoittuminen hytteihin. Buffet-ruokailu laivalla 
lisämaksusta. Risteilyohjelmaa. 

ma 10.07. Meriaamiainen laivalla. Saapuminen Turkuun klo 07.35. Paluu bussilla lähtöpaikoille. 

Hintaan sisältyy: 
l  Bussimatkat em. ohjelman mukaan 
l  Laivamatkat Turku – Tukhoma – Turku B2-luokan hytissä majoittuen (sisähytti, kaksi alavuodetta) 
l  Meriaamiainen laivalla (2), aamiainen hotellissa (2), lounas (2) sekä päivällinen (1, 2-ruokalajia) 
l  Opastettu vierailu Finnskogcentrumiin, liput ja opastus (engl) 
l  Bussin ja kuljettajan laivaus, kuljettajan majoitus hotellissa 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakutuus, muut laivaruokailut, tapahtumajärjestän kautta varatut retket 
(bussimatkat kyllä, mutta mahdolliset opastukset ja pääsyliput) 

VINGER HOTELL & SPA, Østre Solørvei 6, N-2211 Kongsvinger, puh. +47 6288 8180. www.  vinger.no/en/home/.
Matkalle mukaan kuvallinen henkilötoditus. Lisätietoa laivoista www.vikingline.fi. 

Mikäli haluat ruokailla laivamatkalla illalla, suosittelemme etukäteen varattua bufeeta. Ruokailun voi toki varata ja
maksaa laivalla, mutta etukäteen ostettuna säästät muutaman euron ja vältyt jonotukselta. Lisäksi laivoilla on 
tarjolla bufeeta halvempia ja kalliinpia ruokailuvaihtoehtoja.  Heinäkuu on laivamatkailun sesonkikuukausi ja 
matkustajia riittää. Huomaa, että ”runsas” meriaamiainen kuuluu matkan hintaan. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Juhani Korhonen puh 050-4916868 tai mhojk@hotmail.com. Tietoja 
matkasta myös http://rautalamminkorhoset.fi/kesaretki-2017
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