
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: www.pixabay.com  
 

 

 

    

PORVOON TAIDETEHTAAN JOULUMARKKINAT                                                       
& VANHA KAUPUNKI LA 10.12. 

Lähde HämeBus ValmisMatkojen järjestämälle iloisen joulumielen retkelle etsimään 
lahjavinkkejä pukinkonttiin yli sadasta myyntipisteestä Porvoon Taidetehtaan perinteisiltä 

joulumarkkinoilta sekä ihailemaan kuvankaunista Porvoon vanhaa kaupunkia. 

 

Joulumarkkinat ovat mukavasti sisätiloissa Taidetehtaalla, kahdessa eri kerroksessa ja jouluisia 
myyntipöytiä täyttävät käsintehdyt tuotteet, lahjat, jouluiset koristeet sekä joulupöydän herkut. 

Myös ulkoa löytyy mm. havutöitä, keramiikkaa, suolaisia ja makeita herkkuja. Taidetehtaan 
vierailun jälkeen piipahdetaan Brunbergin uudessa tehtaanmyymälässä makeilla ostoksilla ja 

sitten siirrytään Vanhaan Porvooseen, johon jää aikaa omatahtiseen kiertelyyn. Katujen 
molemmin puolin löytyy lukuisia pikkuputiikkeja, joissa saa ajan kulumaan mukavasti sekä 

samalla koet sitä aitoa joulun tunnelmaa ihastuttavissa Vanhan Porvoon maisemissa. 

MATKAN HINTA: 49€ /hlö sis. kuljetukset                                                     
 

Matkan aikataulu:  
 
Klo 8:00 Rengon ST 1  
Klo 8:20 Parolan R-kioski  
Klo 8:35 Wetterhoff, HML  

Klo 8:55 Turengin linja-autoasema  
Klo 9:05 Tervakoski mtr  
Klo 9:20 Riihimäen Matkakeskus  
Klo 9:35 Hyvinkään Teboil  
 
Klo 10:30-13:00 Porvoon Taidetehdas  
Klo 13:10-14:00 Brunbergin tehtaanmyymälä  
Klo 14:10-17:00 omaa aikaa Vanhassa Porvoossa  

Klo 17:00 lähtö kotiinpäin  
Klo n. 19:30 mennessä kotipaikkakunnilla 
 
 

 

 



 

MATKAEHDOT 

 
Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse 

toimistoomme  044-9886896 tai sähköpostitse 
valmismatkat@hamebus.fi  

Matkan voit myös varata ja maksaa matkakaupastamme: 
https://liikuttajat.fi/hamebus  

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 05.12.2022, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Matkalle 
mukaanpääsyä voi tiedustella myös tämän päivämäärän jälkeen. Matka maksetaan, kun 

toimistostamme on tullut vahvistus toteutumiselle. Maksutapoina käy lasku sähköpostitse ja 
kirjepostilla, maksut matkakaupassa sekä joissakin tilanteissa myös käteinen.                                              

Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa mahdolliset ruoka-aineallergiat / muut tarvittavat 
lisätiedot / varaukset. 

Matka toteutuu, mikäli on vähintään 20 lähtijää. Pidätämme oikeuden matkan aikataulu ohjelma- 
muutoksiin. 

Meiltä voit myös kätevästi varata mieleisesi paikan bussista hintaan 3€/paikka. 

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! 

 

 

HämeBus 
ValmisMatkat 

www.hamebus.fi 
puh. 044-9886896 

valmismatkat@hamebus.fi 
 

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

