
 

 

 

 

  

    

 

  

  
 

 

 

PÄIVÄRETKI TUURIN KYLÄKAUPPAAN TAI 
ÄHTÄRIN ELÄINPUISTOON LA 26.02. 

Lähde HämeBus ValmisMatkojen järjestämälle hyväntuuliselle päiväretkelle 
viettämään helmikuinen lauantaipäivä yksin, kaksin tai vaikka koko perheen 

kanssa Suomen suurimmassa kyläkaupassa viihtyen tai Ähtärissä monenkirjaviin 
eläimiin tutustuen. Valitset sitten kumman kohteen tahansa, saat varmasti ajan 

kulumaan nopeasti, sillä nähtävää on paljon! Ähtärin eläintarhassa myös talviunien 
nukkujat alkavat heräille tulevaan kevääseen.  

”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.” 

Ähtärin ehkä mielenkiintoisimmat asukit ovat asustelleet jo yli 3 vuotta Suomessa – 
nimittäin touhukkaat pandat Lumi ja Pyry. Näitä veitikoita kannattaa lähteä katsomaan, 

vaikka uudelleenkin, ja samalla pääsylipulla pääset myös eläinpuistoon sekä 
kotieläinfarmille. 

RETKEN HINTA: 39€ /hlö Sis. pelkät kuljetukset 
 

Retken aikataulu: 

Klo 7:00 Rengon ST1   Tuurissa aikaa 4h ja Ähtärissä aikaa 5h 

Klo 7:25 Turengin linja-autoasema Klo 15:30 Lähtö Tuurista 

Klo 7:45 HML, Wetterhoff   Klo 16:00 Ähtäri Zoo 

Klo 8:00 Parolan R-kioski   Klo 19:00 Parolan R-kioski  

Klo n. 8:15 Iittalan ramppi (pohjoinen) Klo 19:15 HML, Wetterhoff 

Klo 11:00 Ähtäri Zoo   Klo 19:35 Turengin linja-autoasema 

Klo 11:30 Tuuri    Klo 20:00 Rengon ST1 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATKAEHDOT 
 

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 23.02.-22 ja kerrothan ilmoittautuessasi 

valitsemasi määränpään: Tuurin kyläkauppa vai Ähtärin eläinpuisto? 

Mikäli haluat vierailla Ähtärissä, tulee lippu ostaa itse paikan päältä tai valmiiksi netistä, kun    

matkan toteutuminen on vahvistunut. 

 

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 20 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. 

Valmistaudu näyttämään koronapassi julkisissa tilaisuuksissa. 

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. 044-5642937 

myynti@hamebus.fi 
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