
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORJAN KIERTOMATKA    
LILLEHAMMER – GEIRANGER – LOM - OSLO                                                                              

SU-SU 31.07.-07.08. 7 VRK 

Lähde mukaan uudelle matkallemme kiertelemään bussilla Norjan jylhiä 
maisemia. Pääset kaikenkattavasti tutustumaan kohteisiin oppaan johdolla 

sekä kokemaan vuonojokiristeilyn pohjoismaiden mahtavimmissa 
vuoristomaisemissa. 

Matkan aikana on mahdollista tutustua kohteisiin myös omatoimisesti. Matkan tarkempi aikataulu 
laaditaan lähempänä matkan ajankohtaa jaettavaksi jokaiselle bussissa. 

Matkaa taitetaan rennosti HämeBusin hyvin varustellulla ja mukavalla turistibussilla, taukoja 
sopivasti pitäen. Busseillamme matkustat turvallisesti, sillä bakteereja poistavasta ilmanvaihdosta 
sekä  riittävästä hygieniasta ja puhtaudesta huolehditaan antaumuksella, niin ennen lähtöä kuin 

matkan           aikana ja sen jälkeenkin. 

MATKAN HINTA: alk. 1050€ /hlö 

Sis. bussikuljetus sekä ryhmänjohtajapalvelut, majoitukset kohteissa 2hh 
aamiaisella,  laivamatkat B-luokan hytissä, opastukset koko matkan ajan sekä 

sisäänpääsy Dalsnibban näköalapaikalle sekä vuonoristeilyn 

Puolihoidolla 2hh 7 vrk +200€ / hlö (sis. 5 x päivällinen) 
Lisähinnasta (7 vrk): 1hh +300 €, A-luokan hytit, päivällisbuffet laivalla 34€, meriaamiainen 

laivalla 12€ 
 
 
 



MATKAOHJELMA 
 

  SUNNUNTAI 31.07. 

Bussimme lähtee matkaan Kanta-Hämeestä 
iltapäivällä käyden läpi seuraavan reitin: Riihimäki – 
Tervakoski – Turenki – Hämeenlinna – Parola – 
Renko – Forssa – Turku (paluu käänteisesti) 

Viking Grace lähtee klo 20:55 matkaan Turusta kohti 
Tukholmaa, majoittuminen laivan hyteissä. 

MAANANTAI 01.08. 

Laiva saapuu klo 6:30 Tukholmaan, josta matka 
jatkuu kohti Lillehammeria. Majoittuminen hotelli 
Scandic Lillehammeriin. Täällä omaa aikaa tutustua 
kaupunkiin ja kierrellä. 

Tutustu hotelliin täällä: 
https://www.scandichotels.fi/hotellit/norja/lillehamm
er/scandic-lillehammer-hotel  

TIISTAI 02.08. 

Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu upeissa 
maisemissa kohti Geirangeria, Norjan vuonojen 
helmeä. Trolltigen eli peikonpolku on insinöörien 
taidonnäyte vuodelta 1936 ja saavummekin 
perille tätä kiehtovaa reittiä pitkin. Majoitumme 
täällä Union Geiranger -nimiseen hotelliin. 

Tutustu hotelliin täällä: 
https://www.hotelunion.no/en/  

  KESKIVIIKKO 03.08. 

Aamiaisen jälkeen teemme yhteisen vuonoristeilyn. 
Vuoret kehystävät jäätiköiden vetäytyessä 
muodostuneiden vuonojen kirkasta vettä. Korkeilta 
kallioilta valuu useita vesiputouksia. Jos kohdalle sattuu 
aurinkoinen päivä, koko 15 kilometriä pitkä vuono 
tuntuu kimaltelevan. National Geographicin Traveler-
lehti onkin valinnut Geirangerin kaikkien 

maailmanperintökohteiden huipuksi. Vuonojen yli ja 
saarien välillä kulkee useita losseja, jotka palvelevat 
käyttäjämääriin nähden hämmästyttävän tihein 
vuorovälein.  

Jatkamme matkaa Geirangerista kohti Lomia. 
Matkalla käymme Dalsnibban näköalapaikalla, joka on 
n. 1500m meren pinnan yläpuolella (säävaraus). 

 

 

 

Huikeat maisemat siivittävät meitä aina Lomiin, jossa 
majoitumme. Mahdollisuus tehdä omatoimisesti ostoksia, 
tutustua ilmaiseen ulkoilmamuseoon ja/tai 
sauvakirkkoon. Majoitumme hotelli Fossheimiin. 

Tutustu hotelliin täällä: www.fossheimhotel.no  

TORSTAI 04.08. 

Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa Osloon, joka on 
yksi maailman ainutlaatuisimmista 
pääkaupungeista. Saavumme tänne illaksi, jolloin 
majoitumme hotelli Scandic Sjolystiin. 

Tutustu hotelliin täällä: 
https://www.scandichotels.fi/hotellit/norja/oslo/scan
dic-sjolyst  

  PERJANTAI 05.08. 

Aamiaisen jälkeen lähdemme Oslon 
kaupunkikierrokselle. Kierros tehdään bussilla ja 
osittain myös kävellen. Tulemme näkemään mm. Oslon 
vanhimman kaupunginosan Kvadraturetin, 
Raatihuoneen, Kuninkaanlinnan, Aker Bryggen satama-
alueen, Vanhan yliopiston, Suurkäräjät, Suurtorin ja 
Tuomiokirkon sekä lopuksi Oslon uuden Oopperatalon.  

Käymme myös ihanassa Vigelandin puistossa, joka on 
maailma suurin yksittäisen taiteilijan tekemä 
patsaspuisto. Frognerin puiston yhteyteen rakennettu 
ainutlaatuinen patsaspuisto on myös yksi Norjan 
kuuluisimmista nähtävyyksistä. Pinta-alaltaan yli 320 
hehtaarin puisto on norjalaisen kuvanveistäjä Gustav 
Vigelandin elämäntyö; puistossa on esillä yhteensä yli 
200 taiteilijan luomaa patsasta. Suurin osa patsaista on 
tehty vuosina 1926-1942 ja materiaalina on käytetty 
graniittia, pronssia ja takorautaa. Lisäksi Vigeland myös 
suunnitteli puiston rakenteen ja maisemat. 

  LAUANTAI 06.08.  

 
Aamiaisen jälkeen on vielä hetki omaa aikaa ennen         

kuin aloitamme kotimatkan ja lähdemme kohti   

Tukholmaa. Satamaan saavumme sopivasti klo 20:00    

lähtevälle Viking Amorellalle. 

SUNNUNTAI 07.08.  

Saavumme Turkuun klo 7:35, jonka jälkeen lähdemme 

kotimatkalle.

https://www.scandichotels.fi/hotellit/norja/lillehammer/scandic-lillehammer-hotel
https://www.scandichotels.fi/hotellit/norja/lillehammer/scandic-lillehammer-hotel
https://www.hotelunion.no/en/
http://www.fossheimhotel.no/
https://www.scandichotels.fi/hotellit/norja/oslo/scandic-sjolyst
https://www.scandichotels.fi/hotellit/norja/oslo/scandic-sjolyst


 

 

MATKAEHDOT 

 
Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse 

toimistoomme  044-9886896 tai sähköpostitse 
valmismatkat@hamebus.fi tai voit maksaa matkan suoraan 

matkakaupassamme http://liikuttajat.fi/hamebus  

• Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.06.2022, jolloin viim. suoritetaan matkan 
kokonaishinnasta 50% suuruinen varausmaksu. Ilmoittautuminen on sitova maksetun 
varausmaksun jälkeen. Loput matkapaketin hinnasta maksetaan 21 vrk ennen matkaa. 
Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa mahdolliset ruoka-aineallergiat / muut 

tarvittavat lisätiedot / varaukset. 

• Matka toteutuu, mikäli on vähintään 25-30 lähtijää. Pidätämme oikeuden matkan aikataulu 
ohjelma- muutoksiin. Lähtöaikataulu julkaistaan lähempänä matkan ajankohtaa. 

• Hinta on laskettu valuuttakurssin 11.03.2022 mukaan. Matkanjärjestäjällä on oikeus 
korottaa matkan hintaa, mikäli valuuttakurssin muutos vaikuttaa matkanjärjestäjän 

hintoihin epäedullisesti. 

• Suosittelemme matkustajia hankkimaan jo matkavarausta tehdessä riittävän kattavan 
peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen. Lääkärintodistus ei pienennä mahdollisen 

peruutuksen aiheuttamia peruutuskuluja. 

• Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, 
jotka vähentävät ilmassa leijuvia bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme 
käsidesiä ja suosittelemme käyttämään kasvomaskia matkan aikana sisätiloissa.  

• HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on 
merkitty matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston 

valmismatkaliikerekisteriin. 
Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA IKIMUISTOISELLE MATKALLE! 

 

 

HämeBus Oy 
www.hamebus.fi 
puh. 044-5642937 

myynti@hamebus.fi 

mailto:valmismatkat@hamebus.fi
http://liikuttajat.fi/hamebus
http://www.hamebus.fi/
mailto:myynti.hamebus@gmail.com

