Syysmatkat
Matkan hinta:
2099 €/hlö 2-hengen
sisähytti (erilliset vuoteet)
2299 €/hlö 2-hengen
ikkunahytti (ala- ja keskikannet)
2499 €/hlö 2-hengen
ikkunahytti (yläkannet, parivuode)
lisämaksu 1-hengen hytistä
alkaen 550 €
Hintaan sisältyy:
- lentomatka Helsinki–Ivalo
Finnairin reittilennolla
- lentomatka
Bergen–Oslo–
Helsinki Norwegianin reittilennolla
- matkatavarat lennoilla
- linja-autokuljetukset Ivalossa
ja Bergenissä matkaohjelman
mukaan
- hotelliyöpyminen Ivalossa
2-hengen huoneessa aamiaisin
- 5 yön Hurtigruten-risteily
2-hengen hytissä
- täysihoito Hurtigruten risteilyllä (aamiaisbuffet, lounasbuffet ja kolmen ruokalajin
illallinen, ei sisällä juomia)
- suomalaisen matkanjohtajan
palvelut koko matkan ajan
Helsingin lentokentältä alkaen.
Lisämaksusta:
- linja-autokuljetus Turusta
Helsingin lentoasemalle
meno–paluu 40 €/hlö
- risteilyn kohdekaupunkien
kansainväliset retket
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HURTIGRUTEN 12.–18.9.2019
Hurtigruten tunnetaan 120-vuotisesta historiastaan, ainutlaatuisesta tunnelmastaan, dramaattisista maisemistaan ja lukuisista viehättävistä satamistaan. Lähde maailman kauneimmalle laivamatkalle Norjan rannikolle
ja koe henkeäsalpaavat maisemat!
Matka Hurtigrutenilla on paras tapa tutustua Norjan pitkään rannikkoon.
Mahtavien maisemien ja raikkaan, puhtaan ilman yhdistelmä saa aikaan
ihmeitä. Rannikon monet erityispiirteet tulevat selvästi esiin syksyllä, kun
ruskan värit alkavat ilmestyä. Hurtigruten on osa rannikon pikkukaupunkien paikallisliikennettä ja siten arkipäivää paikallisille asukkaille. Laivat
eivät näin ollen ole aivan tyypillisiä risteilyaluksia, vaan myös osa julkista
liikennettä. Varustamon alukset lähtevät päivittäin merireitilleen Bergenistä pohjoiseen ja Kirkkoniemestä etelään. Mahtavat vuonot, UNESCOn
maailmanperintökohteet, upea luonto ja eläimet ovat pääosassa tällä parin tuhannen kilometrin pituisella matkalla pitkin Norjan rannikkolinjaa.

Matkaohjelma
Torstai 12.9. 1. matkapäivä
Helsinki – Ivalo
Finnairin lento lähtee Helsingistä
Ivaloon klo 10.35 ja on perillä klo
12.10. Kuljetus lentokentältä hotelli
Ivaloon, jossa majoittuminen yhdeksi yöksi. Hotellia ympäröivät PohjoisLapin erämaat ja kansallispuistot.
Iltapäivä vapaata aikaa ihastella maisemia ja nauttia hotellin palveluista.

Perjantai 13.9. 2. matkapäivä
Ivalo – Kirkkoniemi – Vardø –
Båtsfjord – Berlevåg
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdetään
kohti Kirkkoniemeä. Hurtigrutenin
laiva MS Richard With lähtee risteilylle klo 12.30. Laiva kulkee Varangin
niemimaan ympäri ja pysähtyy pikaisesti Vardøssa, Norjan itäisimmässä
kaupungissa. Matka jatkuu yli Kongs-

Syysmatkat
Matkalle mukaan voimassa oleva ulkomaanpassi tai virallinen
EU-henkilökortti. Matkavakuutus, johon sisältyy myös matkatavaravakuutus sekä peruutusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai matkaseuralaisen
vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta, on syytä tehdä
heti matkavarauksen jälkeen
sekä tarkistaa perusrokotusten
voimassaolo.
oyfjodenin ennen kuin saavutaan
Berlevågiin myöhään illalla.
Lauantai 14.9. 3. matkapäivä
Mehamn – Kjøllefjord – Honningsvåg
– Havøysund – Hammerfest –
Øksfjord – Skjervøy – Tromssa
Aamiaisaikaan ohitetaan Nordkapin,
josta merimatka jatkuu Euroopan
pohjoisimpaan kaupunkiin Hammerfestiin. Myöhään illalla saavutaan
Tromssaan, jossa voi ihastella arktista katedraalia ja kuunnella vaikkapa
keskiyön konserttia.
Sunnuntai 15.9. 4. matkapäivä
Finnsnes – Harstad – Risøyhamn –
Sortland – Stokmarknes – Svolvær –
Stamsund
Lofootit ja Vesterålenin saaret tarjoavat ehdottomasti eräitä matkan
upeimpia maisemaelämyksiä. Ihastellaan Risøyrennan kanavan matalia vesiä, jossa hiekkasärkät näkyvät
kirkkaan, vihertävän veden lävitse
kanavan molemmilla puolilla. Laiva
jatkaa matkaansa kapean Raftsundin
salmen lävitse. Jos sää ja aikataulu
sallivat, laiva vierailee myös unohtumattomassa Trollfjordin vuonossa,
jossa sileät kalliot miltei koskettavat
laivan kylkiä.
Maanantai 16.9. 5. matkapäivä
Bodø – Ørnes – Nesna – Sandnessjøen – Bronnøysund – Rørvik
Merimatka jatkuu kapeiden salmien
ja saarten välistä kohti Trondheimia.
Päivän aikana juhlistetaan Napapiirin

ylitystä. Matkataan idyllisen Sandnessjøenin saaren ohitse ja lähestytään Brønnøysundia, jossa näkyvät myyttiset Seitsemän sisaruksen
vuoret. Vegan saaristo on UNESCOn
maailmanperintökohde ja sijaitsee
lähellä Sandnessjøenin satamaa.
Tiistai 17.9. 6. matkapäivä
Trondheim – Kristiansund – Molde –
Ålesund
Varhain aamulla saavutaan Norjan
kolmanneksi suurimpaan kaupunkiin
Trondheimiin. Täällä voit tutustua
mahtavaan Nidaroksen katedraaliin,
joka on Skandinavian suurin keskiaikainen rakennus. Matka jatkuu
avomerellä Munkholmenin ja Hitan
saarien ohitse kohti Moldea, joka
tunnetaan ”ruusujen kaupunkina”
poikkeuksellisen runsaan ja vehreän
kasvillisuutensa vuoksi.

Suosittelemme pikaista varausta – paikkoja rajoitetusti!
Vastuullinen matkanjärjestäjä
on Matkapojat Oy.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/
matkari

Keskiviikko 18.9. 7. matkapäivä
Torvik – Måløy – Florø – Bergen –
Oslo – Helsinki
Päivän aikana ohitetaan useita syviä
vuonoja ja taivaalle kurottavia tuntureita. Viimeisellä osuudella voit
ihailla kuvankaunista Nordfjordin
vuonoa, joka sijaitsee aivan jättiläismäisen Jostedalsbreenin jäätikön
alapuolella. Laiva saapuu Bergeniin
klo 14.30, josta laivayhtiön järjestämä yhteiskuljetus lentokentälle.
Norwegianin lento lähtee Oslon
kautta Helsinkiin klo 17.40. Helsinkiin saapuminen klo 22.20.

51

