
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSKAMATKA SAARISELÄLLE                        
SU-LA 18.-24.09. 6 VRK 

HämeBus ValmisMatkat järjestää syyskuussa perinteikkääksi 
muodostuneen viikon mittaisen ruskamatkan pohjoiseen Saariselälle, jonka 
sykähdyttävissä maisemissa koet ruskan taianomaisen väriloiston ja pääset 

tutustumaan Lapin kiehtovaan kulttuuriin.  

Matkan aikana on mahdollista tehdä omatoimisesti patikkaretkiä tuntureihin, mennä kokeilemaan 
safariaktiviteetteja, tutustua Lapin kulttuuriin sekä  ennen kaikkea nauttia kiireettömästä lomasta 

6:n matkapäivän ajan. 

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. 

MAJOITTUMINEN: Lapland Hotels Riekonlinna 

Tasokkaana lomakohteena tunnettu hotelli Riekonlinna palvelee monipuolisesti matkalaisia. 
Hotelli sijoittuu keskelle tunturikylää ja tarvittavat palvelut löytyvät kävelymatkan päästä. 

Hotellilla on yhteistyökumppanina Lapland Safaris, jonka luontopolku- / safaripalvelut löytyvät 
helposti samasta talosta. Hotelli Riekonlinnasta löytyy mm. seuraavia palveluita: tilava ravintola 
Linnasali (tarjolla mm. Lapin riistaherkkuja sekä Jäämeren eksoottisia antimia), sauna, kuntosali, 
langaton internet sekä aulabaari. Läheltä löytyy tanssipaikka, mikäli tanssijalkaa alkaa vipattaa. 

MATKAN HINTA: alk. 579€ /hlö 

Sis. bussikuljetus sekä ryhmänjohtajapalvelut, 6 yön majoitus 2hh buffet aamiaisella, 
iltasaunan sekä kuntosalin käytön, ja HämeBusin päiväretken Inariin sekä 

kuljetukset Kiilopäälle patikoimaan 

Puolihoidolla 2hh 6 vrk 769€ / hlö 
Lisähinnasta (6 vrk): 1hh +265 €, saatavilla myös saunallinen huone +72€/vko 

 
Kokopäiväretki: Lemmenjoen kuohut €/hlö (TULOSSA PIAN!) 

Sis. kuljetukset, lounaan, jokiveneristeilyn sekä pullakahvit



 

 

 

 

 

 

 

MATKAOHJELMA 
 

 

SUNNUNTAI 18.09. 

Bussimme lähtee matkaan Kanta-Hämeestä var- 
hain aamulla käyden läpi seuraavan reitin: 
Renko – Loppi – Riihimäki – Hämeenlinna – 
Parola – Iittala – Toijala – Jyväskylä – Oulu - 
Saariselkä (paluu käänteisesti) 

Ajoaika Leville on n. 13h ajo-olosuhteista 
riippuen. Matkalla pidetään taukoja sopivin 
väliajoin, jotta pitkä matka ei käy liian raskaaksi 
matkalaisille ja kuljettajalle. 

Saariselälle saavuttua majoittuminen Lapland 
Hotels Riekonlinnaan Saariselälle kahden / 
yhden hengen huoneisiin  sekä illallinen 
hotellilla halukkaille. 

MAANANTAI 19.09. – PERJANTAI 23.09. 

Aamiaiset ja päivälliset hotellilla. Omatoimista 
tekemistä, retkeilyä Saariselän ympäristössä ja 
merkatuilla kävelyreiteillä. 

TIISTAI 20.09. 

Kokopäiväretki: Lemmenjoen kuohut 
(hinta €/hlö, min. 15 lähtijää) 

TULOSSA PIAN LISÄTIETOA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.) 

KESKIVIIKKO 21.09. 

Inarin päivämatka (sis. matkapakettiin) 
Vapaaehtoinen matka Inariin, missä mahdol- 
lisuus tutustua Siidaan* ja paikallisiin 
kauppoihin. Matkan kesto n. 6h.  Sisäänpääsy 
Siidaan 15€/hlö. 

TORSTAI 22.09. 

Kuljetus halukkaille hotellilta Kiilopäälle** 
patikoimaan. 

LAUANTAI 24.09. 

Lähdemme kotimatkalle aamiaisen jälkeen klo 
8:00. Matkalla pidetään taukoja sopivin väliajoin. 

*Siida on Inarin kirkonkylässä sijaitseva yhdistetty 
Saamelaismuseo sekä Metsähallituksen Ylä-Lapin 
luontokeskus. Sana siida on pohjoissaamea ja se 
tarkoittaa saamelaista lapinkylää / porokylää.  

**Kiilopää on 546 metrin korkuinen tunturi Urho 
Kekkosen kansallispuistossa, Saariselällä Raututunturien 
alueella. Kiilopäällä on kolme erimittaista luontopolkua: 
kilometrin mittainen Vasapolku, 5 kilometrin Poropolku 
sekä 6 kilometrin Kiirunapolku.  



 

 

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 14.08.2022, jolloin viim. suoritetaan matkan kokonaishinnasta 
50% suuruinen varausmaksu. Ilmoittautuminen on sitova maksetun varausmaksun jälkeen. Loput 
matkapaketin hinnasta maksetaan 14 vrk ennen matkaa. Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä 

kertoa mahdolliset ruoka-aineallergiat / muut tarvittavat lisätiedot / varaukset. 

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

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 Oy 
www.hamebus.fi 
puh. 044-5642937 

myynti@hamebus.fi 
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