
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

    

 

MATKA 2023 -MESSUT                                          
HELSINGIN MESSUKESKUKSESSA LA 21.01. 

 

Lähde HämeBus ValmisMatkojen kanssa hakemaan matkailuideoita Pohjois-Euroopan 

suurimmasta matkailutapahtumasta, joka pidetään Helsingin 

Messukeskuksessa. Matkamessuilla on nyt mukana noin 850 

matkanjärjestäjää, matkakohdetta ja matkailualan palveluyritystä lähes 70 

maasta. 

” Tulevan tapahtuman ohjelmasisältö koostuu mm. matkailualan ajankohtaisista aiheista ja 
trendeistä, sekä Partnerimaamme Kreikan tarjonnasta! Kreikka esittelee maan kohteita 

monipuolisesti. Esille pääsevät maan rikas historia antiikin kohteista luostareihin ja perinteisiin 
kreikkalaisiin kyliin. Myös maan monipuolinen luonto tulee esille upeine luontokohteineen ja 

aktiviteetteineen, unohtamatta kreikkalaista ruokakulttuuria. Eri kohteiden ja aktiviteettien lisäksi 
messukävijä pääsee tutustumaan siihen, miten Kreikassa voi matkailija vierailla mahdollisimman 

vastuullisesti niin, että kohteiden luonto ja yhteisöt kestävät matkailijamäärät.”  

Samaan aikaan ja samalla lipulla: Caravan, Lomakoti – 2nd Home ja Maata pitkin-tapahtumat!  

MATKAN HINTA: 39€ /hlö sis. kuljetukset sekä pääsylipun                                                     
 

Matkan aikataulu:  
 
Klo 7:55 Rengon Teboil 
Klo 8:15 Parolan R-kioski 
Klo 8:30 Wetterhoff, HML  
Klo 8:50 Turengin la-asema  
Klo 9:10 Tervakoski mtr 21 

Klo 9:20 Riihimäen Matkakeskus 
Klo 9:35 Hyvinkää mtr 16  
 
Klo n. 10:30 Perillä Messukeskuksella  
Klo 16:00 paluulähtö 
 

 



 

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 15.01.2023, 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 25 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! 
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