
 

 

 

 

  

    

 

  

  
 

 

 

RETKI TUURIN  

KYLÄKAUPPAAN KE 29.06. 

Lähde HämeBus ValmisMatkojen järjestämälle kesäiselle huvimatkalle yksin, 
kaksin tai vaikka koko perheen kanssa tekemään edullisia löytöjä tai pitämään 

hauskaa Miljoonativolissa Suomen suurimmassa kyläkaupassa.  

”Alavuden Tuurissa, 500 asukkaan kylässä sijaitseva Kyläkauppa on Suomen suurin 
tavaratalo ja samalla suosituin matkailukohde yli kuudella miljoonalla vuosittaisella 
kävijällään. Jo yli 40 vuoden kokemuksella Kyläkauppa on kasvanut vuosien varrella 

huimasti sekä kooltaan että valikoimaltaan. Kyläkauppaa ja sen ympärille kasvanutta 
lähes sadan yrityksen kauppakylää ja sen ainutlaatuista ja välitöntä tunnelmaa on 

mahdotonta kuvata sanoin – se on itse koettava. Suomen halvin hintataso, onnistunein 
valikoima ja ystävällisin palvelu takaavat asiakastyytyväisyyden.” 

Täältä löydät lukuisia kauppoja, tuotteita, ideoita mm. sisustuksesta puutarhaan.  

RETKEN HINTA: ALK. 39€ /hlö Sis. pelkät kuljetukset                                                   
Lopelta, Riihimäeltä, Tervakoskelta 45€ (vähintään 6 lähtijää)  

 

Retken aikataulu: 

Klo 7:00 Rengon Teboil   Tuurissa aikaa 4,5h  

Klo 7:30 Lopen Neste K   Klo 16:30 Lähtö Tuurista 

Klo 7:50 Riihimäen ABC   Klo 19:40 Parolan R-kioski 

Klo 8:00 Tervakosken mtr   Klo 19:55 HML, Wetterhoff 

Klo 8:15 Turengin linja-autoasema Klo 20:15 Turengin linja-autoasema  

Klo 8:35 HML, Wetterhoff   Klo 20:40 Riihimäen ABC   

Klo 8:50 Parolan R-kioski   Klo 21:30 Rengon Teboil    

Klo n. 9:05 Iittalan ramppi (pohjoinen) Meno- ja paluumatkaan sisältyy tauot 

Klo n. 12:00 Tuuri    Aikataulu muuttuu toteutuvien pysäkkien mukaiseksi. 

    

     

 



 

 

MATKAEHDOT 
 

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 23.06.-22. 

Matkalla mahdollisuus mennen tullen pitää n. 30min. tauko. 

 

Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse 
toimistoomme   044 9886896 tai sähköpostitse 

valmismatkat@hamebus.fi . 
tai voit varata ja maksaa matkan etukäteen 

matkakaupassamme http://liikuttajat.fi/hamebus  

Matka toteutuu vähintään 25 lähtijällä.  

Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, jotka vähentävät 
ilmassa leijuvia bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme käsidesiä ja suosittelemme 

käyttämään kasvomaskia matkan aikana sisätiloissa.  

Pidätämme oikeuden matkan aikataulu- ja ohjelma muutoksiin. 

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

Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

MATKA ON TARKOITETTU KAIKENIKÄISILLE. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

 

HämeBus Oy 
www.hamebus.fi 
puh. 044-9886896 

valmismatkat@hamebus.fi 
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