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EL Kaustisen yhdistys ry 

Jäsenmatka vuorien ja vuonojen maisemiin  
 

TRONDHEIM – GEIRANGER – LILLEHAMMER  
 

15.-20.8.2020  

 

  
 

Matkaohjelma - maisemista maisemiin: 

Kaustinen-Vaasa-Uumaja-Trondheim-Geiranger-
Lillehammer-Tukholma-Turku - Kaustinen 

6 päivää ja 5 yötä / la-to 
 

Lauantai 15.8.2020 

Laivamatka Vaasa – Uumaja klo 08:00 - 10:30. Matka jatkuu halki Ruotsin jylhien maisemien kohti 
Norjaa. Matkan varrella teemme pienen pysähdyksen Åressa, jossa sijaitsee Pohjois-Euroopan 
suurin hiihtokeskus. Illalla saavumme Trondheimiin, jossa majoittuminen Scandic Solsideniin. 
Illallinen hotellissa. 
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Sunnuntai 16.8.2020 

Aamiainen hotellissa. Koko päivä aikaa tutustua kaupunkiin. Trondheim on Norjan kolmanneksi 
suurin kaupunki, maan entinen pääkaupunki. Vaikka kaupungissa on lähes 200 000 asukasta, siinä 
on pienen kaupungin tunnelma. Trondheim on nuorekas yliopistokaupunki, joka on täynnä elämää 
ja tapahtumia. Idyllisessä kaupungissa voi pistäytyä kahvilla vanhoissa puutaloissa, vierailla 
Nidarosin tuomiokirkossa. Illallinen hotellissa. 
 

                                  

 

Maanantai 17.8.2020  

Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu upeissa maisemissa kohti Geirangeria, Norjan vuonojen 
helmeä. Trollstigen eli peikonpolku on insinöörien taidonnäyte vuodelta 1936 ja saavummekin 
perille tätä kiehtovaa reittiä pitkin. Geirangerin vuono on valittu myös UNESCON 
maailmanperintökohteeksi, eikä varmasti suotta. Upea vuono ja sitä ympäröivät huiput lumoavat 
katsojansa. Geirangerin kylässä on asukkaita n. 250. Majoitumme Hotelli Geirangeriin, jonka 
jälkeen yhteinen illallinen.  

   
Hotellilla on ilmainen Wi-Fi .  Kaikissa huoneissa on oma kylpyhuone ja taulu-tv. Hotelli Geiranger tarjoaa panoraamanäkymät 
Geirangerinvuonolle; hotellin terassilta on huikeat näkymät vuonolle ja vuoristoon. 

 

Tiistai 18.8.2020  

Aamiaisen jälkeen matka jatkuu samoissa maisemissa kohti Lillehammeria. Vuonojen yli ja saarien 
välillä kulkee useita losseja, jotka palvelevat käyttäjämääriin nähden hämmästyttävän tihein 
vuorovälein. Matkalla käymme Dalsnibban näköalapaikalla, joka on noin 1500 metriä meren pinnan 
yläpuolella (säävaraus). Huikeat maisemat siivittävät meitä aina Lomiin asti. Majoittuminen hotelli 
Scandic Lillehammer. Illallinen hotellissa. 
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Hotelli Scandic Lillehammer on alueen suurin kohtaamispaikka niin kokousten ja konferenssien järjestämiseen kuin lomien tai 
viikonloppujenkin viettoon. Hotelli sijaitsee suuressa yksityisessä puistossa lähellä Lillehammerin keskustaa. 

 

Keskiviikko 19.8.2020 

Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Tukholmaa. Mahtavien järvimaisemien kautta palaamme jälleen 
merellisiin maisemiin. Satamaan saavumme sopivasti klo 20.00 lähtevälle Viking Amorellalle. 
Majoitus laivan B2 -hyteissä. 

 

 

Torstai 20.8.2020 
Saavumme Turkuun klo 07.35, jonka jälkeen lähdemme kohti kotimaisemia.  

 
Matkan hinta:               735 € / henkilö/ kahden hengen huoneessa  
                                  yhden hengen huonelisä 250 € / henkilö 

Hintaan sisältyy:  
 bussikuljetukset  
 laivamatka Vaasa - Uumaja  
 hotellimajoitus, 4 yötä kahden hengen huoneissa 
 4 x aamiainen hotellissa   
 4 x illallinen hotellissa 
 Dalsnibba, näköalapaikka ( säävaraus ) ja kolme lauttamatkaa 
 suomenkielisen oppaan palvelut Uumajasta Tukholmaan  
 laivamatka Tukholma - Turku B2/hytissä 
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Matkan maksaminen: 
Maksu suoritetaan kahdessa erässä:  
                                  1. erä / varausmaksu        250 €   5.4.2020 mennessä 
                                  2. erä /  loppumaksu         485 €   5.7.2020 mennessä 
EL Kaustisen yhdistyksen tilille:  
                                     SP    FI73 4912 2040 004405  tai  
                                     OP   FI15 5124 0450 046818 
Passi: 
Pohjoismaiden kansalaisia koskee passivapaus eli pohjoismaiden kansalaiset voivat liikkua ja 
oleskella pohjoismaissa ilman matkustusasiakirjaa. Mikäli pohjoismaiden kansalainen matkustaa 
ilman passia tai henkilökorttia on suositeltavaa, että hänellä on mukanaan jokin muu viranomaisen 
myöntämä asiakirja, jolla hän pystyy tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä ja 
kansalaisuutensa.   

Vakuutus:            
Hanki ajoissa riittävän kattavan peruutusturvan sisältävä matkavakuutus! Lääkärintodistus ei 
pienennä mahdollisen peruutuksen aiheuttamia peruutuskuluja. Ota mukaan Eurooppalainen 
sairaanhoitokortti, jolla saat tarvittaessa hoitoa samaan hintaan kuin maassa asuvat henkilöt. (Kortin  
saa tilaamalla Kelalta.) 

Matka-, maksu- ja peruutusehdot: 
Tällä matkalla noudatetaan yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matkapojat Oy:n lisä- ja  
erityisehtoja. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matkapojat Oy 

Autonkuljettajana Jari Uusisalo / tuttu jo Narvan ja Saarenmaan matkoilta, puh. 040 0345418  
 
Lisätiedot ja paikkavaraukset pikaisesti: Terttu Hanhikoski, puh. 050 5251158, terttuha@kase.fi   

             

 

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA MUKAAN! 


