
     
                                               JÄRJESTÖMATKA 29.8.-3.9.2019 
                               
 
  
TULE MUKAAN MAAILMAN KAUNEIMMALLE MERIMATKALLE, HURTIGRUTENIN RISTEILYLLE 29.8.-3.9.2019 
 

MATKAOHJELMA (pienet muutokset vielä mahdollisia) 

Torstai 29.8. 
Klo 7.00 Lähtö linja-autolla Mikkelistä kohti pohjoista, lounas matkalla ja jatketaan Oulun kautta Ruotsin Kalixiin, 
jossa majoittuminen kahden hengen huoneissa. www.hotellvalhall.com   
Perjantai 30.8. 
Klo 8.00 aamiainen hotellin ravintolassa, minkä jälkeen klo 9.00 lähtö Kiirunan ja Bjerkvikin kautta Hardstadiin, 
jonne saavutaan illalla. Lounas matkalla. Majoittuminen Scandic hotellin kahden hengen huoneisiin. www.scan-
dichotels.com/harstad   
Lauantai 31.8.    
Klo 8.30 aamiaisen jälkeen lähtö Harstadista Hurtigrutenin M/S Nordkapp laivalla kohti Lofootteja. Risteillään kau-
niiden saarten ja kuntien mm.  Sortlandin ja Stokmarknesin kautta Peikkovuonoon, Trollfjordiin. Illalla pysäh-
dymme tutussa Svolvearin kaupungissa, josta parin tunnin tauon jälkeen jatketaan risteilyä kohti Lofoottien Stam-
sundia. Majoittuminen laivalla valitussa hytissä. 
Sunnuntai 1.9.  
Meriaamiainen laivalla. Aamulla aikaisin laiva saapuu Örnesiin, jonka jylhät ja komeat vuoret ovat Norjan rannikon 
kauneimpia. Ylitetään Napapiiri ja koetaan Napapiirin ylitysseremonia Hurtigrutenin tapaan. Mitä etelämmäs 
mennään sen rehevämmäksi vuonojen rannikot muuttuvat. Keski-Norjan pysähdyspaikkakuntia on Alsten, Nesna, 
Sandnessjøen, Brønnøysund ja Rørvik. Ohitamme myös Torghattanin, jonka erikoisuus on koko vuoren läpi me-
nevä ihmisten käveltävä reikä. Majoittuminen laivalla valitussa hytissä.  
Maanantai 2.9.   
Klo 6.30 Tulo Trondheimiin, klo 7.00-8.00 aamiainen, jonka jälkeen lähtö omalla Savon Linjojen linja-autolla kohti 
Trondheimin Nidarosin tuomiokirkkoa. Kirkon jälkeen matka jatkuu kohti Ruotsia ja illalla saavutaan Uumajaan. 
Matkalla syödään lounas kiinalaisravintolassa. Majoittuminen Uumajassa First Hotel Dragonissa kahden hengen 
huoneessa. www.firsthotels.se/dragonen  
Tiistai 3.9.  
Klo 8.00 Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen Wasalinen laivalla ylitys Uumajasta Vaasaan, lounas laivan saaristo-
laispöydästä. Vaasasta matka jatkuu pikkuhiljaa kohti Mikkeliä.   

  

Hinta sis. kuljetuksen tilausajobussilla, lounaan Suomessa menomatkalla, Hurtigrutenin risteilyn (2 päivää ja 2 yötä 
valitussa hytissä), herkulliset meriaamiaiset, kolme hotellimajoitusta 2 hengen huoneessa aamiaisineen Ruotsin 
Kalixissa ja Uumajassa ja Norjan Bjerkvikissa, lounaat matkalla Harstadiin ja Uumajaan , laivamatkan Uumajasta 
Vaasaan ja lounaan laivan saaristolaispöydästä sekä matkanjohtajien Mervi Kukkonen ja Päivi Kostamo palvelut. 
Hintaan ei sisälly: ateriat Hurtigrutenilla, jotka voi tilata erikseen (lounas á NOK 390 = n. 40,50 €, päivällinen á 
NOK 505= n. 52 €), juomarahat, muut ruokailut, ruokajuomat, matkavakuutus (suositellaan) 
 

Matkalle on saatu muutama lisäpaikka! Tiedustelut viimeistään 15.5.2019 mennessä   
Mervi Kukkonen   

puh. 040 842 3549 tai mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi  

Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Travel Kemijärvi /Päivi Kostamo p. 044 2400 972 

 MS Nordkapp on remontoitu v. 2016, laivalla on moderni, mutta arktisuuden innoittama sisustus, näköala-aula baareineen, 
3 ravintolaa, kahvila, kauppa, sauna, kuntoiluhuone, kannella 2 lämmintä allasta, laivalla on myös oma retkitiimi, joka pitää 
luentoja ja erillismaksusta voi osallistua laivan järjestämille retkille mm. poniajelu, moottorivenesafari vuonoon katsomaan 

merikotkia. Laivassa on 590 matkustajapaikkaa https://global.hurtigruten.com/ships/ms-nordkapp/ 
 

Jäsenhinta     Normaali hinta 
1100 €/hlö  jaetussa 2 hengen sisähytissä   1130 €/hlö 
1125 €/hlö  jaetussa 2 hengen ulkohytissä (rajattu näkymä) 1155 €/hlö 
1160 €/hlö  jaetussa 2 hengen ulkohytissä keskikannella  1190 €/hlö 
1220 €/hlö  jaetussa 2 hengen ulkohytissä (parivuode, ylempi kansi) 1250 €/hlö 
Huom. hyttejä varattu 1-5 kpl ylläolevista hyttiluokista, varaukset matkan varausjärjestyksessä 
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