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Pohjolan Matka  
Kuurnankatu 51  
80100 Joensuu  
Puh. 0201 303 437 29.1.2021  

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan Piiri  
Anna-Liisa Tuuttila  

ELÄKELIITON POHJOIS-POHJANMAAN PIIRIN MATKA GEIRANGERIIN JA VUONOJEN 
NORJAAN  26.7.-1.8.2021  

Tällä kiertomatkalla Norjan monimuotoisuus jylhistä vuonoista lumi  
huippuisiin vuoriin ja vehreisiin laaksoihin avautuu aivan uudella ta  
valla. Kaupunkien ja kylien kiehtova historia sekä kulttuuri tulevat tällä  
matkalla tutuiksi. Maisemaristeilyllä pääsee ihastelemaan Norjan kuului  
simman vuonon, Geirangerin upeita maisemia.  

Matkan kesto 7 päivää, 6 yötä  

Matkaohjelma Maanantai (26.7.)  
Klo 08.00 lähtö Oulun linja-autoasemalta  
Klo 08.30 lähtö Liminka ABC  
Klo 09.30 lähtö Pyhäjoki S-Market.  
Bussimatka Turkuun (matkalla tauko sopivassa kohdassa matkaa)  

Klo 14.30 Kristiinankaupungissa lounas Ravintola Jungman.  
Klo 19.15 (noin) saapuminen Turkuun satamaan.  
Klo 20.55 Viking Grace lähtee.  
Klo 19.15 (noin) saapuminen Turkuun satamaan.  
Klo 20.55 M/S Viking Grace lähtee Turusta. Ilta ja yö merellä.  

Tiistai (27.7.)  
Meriaamiainen laivalla. Saavumme Tukholmaan klo 06.30.  
Matka jatkuu Örebron ja Karlstadin kautta Osloon. Noin klo 15.30 tutustumme  
Oslon nähtävyyksiin 3 tunnin kaupunkikiertoajelulla paikallisoppaan johdolla.  
Kierroksen aikana näemme mm. Oslon oopperatalon, kansallisteatterin, edus  
kuntatalon ja Oslon yliopiston rakennukset (kaikki kohteet ulkoa päin).  
Käymme myös yhdessä Norjan kauneimmista ja erikoisimmista puistoista,  
Vigelandin puistossa, missä on esillä 1750 Gustav Vigelandin veistosta. Pää  
semme ihailemaan myös Holmenkollenin hienoja näköaloja kierroksen ai  
kana. Majoitus Oslossa, Comfort Hotel Børsparken. Päivällinen hotellin välit  
tömässä läheisyydessä olevassa ravintolassa.  

Keskiviikko (28.7.)  
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Aloitamme matkan kohti Norjan pisintä  
vuonoa, Sognevuonoa. Matkaa tehdään upeiden maisemien saattelemana.  
Ohitamme mm. Hallingdalen, yhden Norjan suurimmista laaksoista. Laerda  
lissa tutustumme 1180-luvulla rakennettuun Borgundin sauvakirkkoon, joka  
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on kuin satukirjasta. Ylitämme Sognevuonon lautalla Fodnes-Mannheller. Ma  
joitus Sogndalissa, Quality Hotel Sogndal. Päivällinen hotellissa.  

Torstai (29.7.)  
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Matkaamme kohti kaunista Geirangeria.  
Geirangerinvuonon perukassa sijaitseva pieni kylä tunnetaan erityisesti hen  
keäsalpaavista maisemista. Geirangeriin saavuttua teemme 1,5h kestävä lai  
varisteilyn Geiranger vuonolla. Risteilyllä näemme kylän upeat maisemat par  
haasta näkökulmasta.  
Majoitus Geirangerin kylässä, Hotel Geiranger. Päivällinen hotellissa.  

Perjantai (30.7.)  
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Päivän ajomatkan aluksi pysähdymme va  
lokuvaustauolle Dalsnibban näköalapaikalla. Dalsnibbasta avautuu upea vuo  
nonäkymä Geirangeriin päin.  
Aloitamme matkan kohti Hamaria. Ajamme Gudbrandsdalenin ja Espedalenin  
välisellä ylängöllä kiemurtelevaa Peer Gyntille nimettyä tietä. Päivän aikana  
pidämme lyhyitä kahvi- ja valokuvaustaukoja.  
Majoitus Hamarissa, First Hotel Victoria. Päivällinen hotellissa.  

Lauantai (31.7.)  
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Bussimatka Tukholmaan. Lounas päivän  
aikana Ruotsin puolella taukopaikalla. M/S Amorella lähtee klo 20.00. Ilta ja  
yö merellä.  

Sunnuntai (1.8.)  
Meriaamiainen laivalla.  
Klo 07.35 saapuminen Turkuun.  
Maihinnousu ja bussimatka lähtöpaikkakunnille.  
Klo 11.45 lounas noutopöydästä Jalasjärven Juustoportissa.  
Ruokailun jälkeen matka jatkuu lähtöpaikkakunnille, matkalla tarvittavat tauot.  
Illalla perillä lähtöpaikkakunnilla.  

Matkan hinta 1068 € / henkilö.  

Hintaan sisältyy:  
- bussikuljetukset Oulusta;  
 Pohjolan Matkan bussi ja kuljettajan palvelut koko matkan ajan  

- laivamatkat Turku-Tukholma-Turku B-luokan 2-hengen sisähytissä  
- meriaamiaiset meno- ja paluumatkalla laivalla  
- majoitus kahden hengen huoneessa  
- puolihoito hotelleissa (aamiainen ja päivällinen)  
- lounas 1., 6. ja 7. matkapäivänä (3 lounasta)  
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut alkaen Tukholmasta ja päättyen  
Tukholmaan  
- lauttaliput Fodnes-Mannheller  
- risteily Geiranger vuonolla  
- opastettu käynti Borgundin sauvakirkossa  
- opastettu kiertoajelu Oslossa  

Lisämaksusta Kauttamme ennakkoon tilattuna:  
- yhden hengen hytti/huone alk. 281 €/hlö  
- päivällisbuffet laivalla menomatkalla 33 € / hlö ja paluumatkalla 34 € / hlö  
- A-luokan hytti meno- ja paluumatkalla 50 € / hytti  



Laiva-aikataulut  
Turku klo 20.55 - Tukholma klo 6.30  
Tukholma klo 20.00 - Turku klo 7.35  
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Majoitus Comfort Hotel Børsparken / Tollbugata 4, 0152 Oslo, Norja  

***  
https://www.nordicchoicehotels.fi/hotellit/norja/oslo/comfort-hotel-borsparken/  
Comfort Hotel Børsparken sijaitsee erinomaisella paikalla Oslon keskustassa,  
Oslon päärautatieaseman välittömässä läheisyydessä.  
Hotellihuoneet ovat sisustettu raikkaasti ja modernisti. Mannermainen buffe  
taamiainen on kattava ja herkullinen.  
Huomioitavaa: hotellissa ei käy käteinen valuutta.  

Quality Hotel Sogndal / Gravensteinsgata 5, 6851 Sogndal, Norja  
***  
https://www.qualityhotelsogndal.no/  

Quality Hotel Sognal on moderni kokoushotelli joka sijaitsee Sogne vuonon  
varrella. Hotellissa on kolme ravintolaa sekä baari. Huoneissa on langaton  
internetyhteys. Osassa huoneista näkymä vuoristoon. Monipuolisella buffe  
taamiaisella on esillä myös luomuvaihtoehtoja. Hotellin huoneita remontoi  
daan keväällä 2019. Huomioitavaa: hotellissa ei käy käteinen valuutta.  

Geiranger, Hotell Geiranger / N-6216 Geiranger  
****  

http://www.hotel-geiranger.no/  
Hotell Geiranger sijaitsee aivan kylän keskellä. Osassa huoneista upea vuo  
nonäkymä. Huom! emme voi taata näköalallisia huoneita. Kaikissa huoneissa  
on erilliset sängyt ja ilmainen langaton internet yhteys. Hotellissa on ravintola,  
baari, aulabaari sekä terassi panorama näkymällä vuonolle.  

First Hotel Victoria / Strandgata 21, 2317 Hamar, Norja  
****  
https://www.firsthotels.com/hotels/norway/hamar/first-hotel-victoria/  

Tässä Hamarin keskustassa sijaitsevassa hotellissa on ilmainen WiFi ja kaa  
peli-tv. Hotellista on näkymät Mjøsa-järvelle. Hamarin päärautatieasemalle on  
matkaa 150 metriä. Vuonna 2012 kunnostetun First Hotel Victorian hyvin si  
sustetuissa huoneissa on mukavat vuoteet ja oma kylpyhuone, jossa on  
suihku. Hotellissa on japanilainen Nagomi-ravintola ja O'Learys-urheilubaari.  

Määräaika matkan peruuttamiselle  
Matkasta on tehty alustavat majoitus- ja laivavaraukset, jotka on mahdollista  
perua kokonaisuudessaan kuluitta 1.6.2021 mennessä.  

Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille  
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteiselle; kysy lisätietoja toimistos  
tamme.  

Passi- ja viisumimääräykset  
Pohjoismaihin matkustavan Suomen kansalaisen on pysyttävä todistama  
maan henkilöllisyytensä; voimassaoleva passi tai matkustamiseen soveltuva  



virallinen henkilökortti.  

Varaukset Uudet varaukset yhteyshenkilölle Anna-Liisa Tuuttilalle. 
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Peruutukset ja matkavakuutus  

Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen ja matkavakuutukseen löytyy ylei  
sistä matkapakettiehdoista. Kehotamme tutustumaan peruutusehtoihin sekä  
hankkimaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista omasta  
vakuutusyhtiöstänne, kun ilmoittaudutte matkalle.  

Henkilötietojen luovutus Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja 
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä  
EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovel  
letaan EU:n tietosuojalain periaatteita.  

Matkapaketin kuluttajansuoja  
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302  
tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja  
koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko matkapake  
tin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut  
lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus  
sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yri  
tyksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukai  
sista tärkeimmistä oikeuksista.  

Lisätietoja Pidätämme oikeuden hinta- ja aikataulutarkastuksiin.  Norjan puolella päivien aikana 
pidetään tauko esim. pienessä kylässä, jolloin  
mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun, kahviin tai välipalan ostoon; opas  
voi ehdottaa sopivia kohteita. Kaikki ajat matkaohjelmassa ovat paikallista ai  

kaa. Hinta edellyttää vähintään 35 henkilön ryhmää.  

Annamme mielellämme lisätietoja matkaan liittyen.  

Ystävällisin terveisin,  

Pohjolan Matka  

Noora Pääkkönen  
Ryhmämyynnin asiantuntija  
Puh. 0201 303 437  
Sähköposti: noora.paakkonen@pohjolanmatka.fi 
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