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2.12.2021 

 

Happonen-sukuseura r.y.       

 

 

 

 

HAPPONEN SUKUSEURAN AHVENANMAAN MATKA 17.-19.6.2022 

 

 

Matka-aika 

17. – 19.06.2022, 3 pv, perjantai - sunnuntai 

 

Matkapaketin hinta ja ryhmän koko 
390 €/hlö  60 henkilöä 

400 €/hlö  50 henkilöä 

424 €/hlö  40 henkilöä 

 

Lapsi alle 12 vuotta kahden aikuisen seurassa lisävuoteella 280 €. 
 
Hintaan sisältyy 

• bussikuljetukset Joensuusta ja Kuopiosta Pohjolan Matkan nykyaikaisella tilausbussilla, 

joka on ryhmänne omassa käytössä koko matkan ajan 

• laivamatkat Ahvenanmaan saaristolautoilla Vuosnainen - Åva ja Torsholma - Hummelvik 

sekä Viking Grace laivalla Maarianhamina - Turku kansipaikoin 

• majoitus kahden hengen huoneissa hotelli Gullvivanissa Brändössä ja Park Alandia 

hotellissa Maarianhaminassa yhteensä 2 yötä 

• ruokailut matkaohjelman mukaan sisältäen Ahvenanmaalla kaksi aamiaista, kaksi 

päivällistä sekä yhden lounaan  

• Viking Gracella buffetpäivällinen ruokajuomineen 

• kaikki ohjelman mukaiset opastukset ja sisäänpääsymaksut 

• kuljettajan ja bussin laivamatkat sekä kuljettajan majoitus 

• marginaalivero 

 

Lisämaksusta 

• yhden hengen huoneen lisämaksu 79 € / hlö / 2 vrk 

• mahdolliset muut ruokailut esim. bussimatkojen aikana, muut opastukset ja sisäänpääsymaksut 

 

 

 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
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ALUSTAVA MATKAOHJELMA 
 

 
Pe 17.6.22  
Lähtö noin klo 05.30 Joensuusta ja klo 07.30 Kuopiosta tai sopimuksen mukaan.  
Suorinta reittiä Suonenjoen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun/Raision kautta  
matka Kustaviin Joensuusta kestää pysähdyksineen noin 10 tuntia. Ennen 
Vuosnaisten lauttasatamaa on lossi, jota varten kannattaa varata hieman 
lisäaikaa. Lopullinen aikataulu laaditaan sen mukaan, mistä matkustajia on 
tulossa ja poimitaan joustavasti kyytiin matkan varrelta. 
Matkalla omakustanteinen lounastauko ja muita taukoja tarpeen mukaan.  
Klo 16.35 Saaristolautta Vuosnaisista Brändön Åvaan 
Klo 17.15 Saapuminen Brändön Åvaan. 
Opas vastassa ja noin 1,5 tunnin kiertoajelu tutustuen Brändön nähtävyyksiin  
ja elinkeinoihin. Saamme nähdä läpileikkauksen saarten helminauhasta. 
Brändölle tyypilliset punaiset ranta-aitat luovat lämminhenkisen ja kodikkaan 
tunnelman. Kierroksen päätteeksi ajo majapaikkaan. 
Klo 18.45 majoittuminen Gullvivanin hotelliin Brändössä 
Klo 19.15 Päivällinen ravintola Gullvivanissa 
Yöpyminen 
   
La 18.6.22 
Aamiainen Gullvivanissa, jonka jälkeen lähtö saaristolautalla pääsaarelle. 
Klo 08.05 Saaristolautalla Brändön Torsholmasta Vårdön Hummelvikiin 
Klo 10.35 Saapuminen Hummelvikiin. 
Opas vastassa Hummelvikissa, josta alkaa noin kuuden tunnin opastettu 
kiertoajelu tutustuen pääsaaren luontoon ja nähtävyyksiin. Ajellaan Vårdön 
kauniiden siltamaisemien kautta Bomarsundin linnan raunioille, jossa 
muistelemme Oolannin sotaa. Käymme Kastelholman ja ulkoilmamuseo  
Jan Kalsgårdenin alueella. Kuulemme myös noitavainoista. 
Klo 12.00 Lounas Michael Björklundin ravintolassa Smakbyssa linnan 
kupeessa. Kierros jatkuu vielä opastetusti Geta-vuorelle saaren 
pohjoisosaan nauttimaan huikeista maisemista ja luonnonihmeistä. 
Saapuminen Maarianhaminaan. Vierailemme vielä Merikorttelissa, missä on 
mm. Salt-putiikit, jotka pitävät sisällään ahvenanmaalaista käsityötaitoa 
parhaimmillaan. 
Klo 16.30 Majoittuminen Park Alandia hotelliin Maarianhaminassa 
Klo 18.00 Päivällinen hotellin ravintolassa  
Ilta vapaata aikaa ja yöpyminen. 
 
Su 19.6.22   
Aamiainen hotellissa.  
Aamupäivällä opastettu vierailu Merenkulkumuseossa ja Museolaiva 
Pommernissa. Museoon mennään kävellen noin 800-900 m.  
Vielä hieman omaa aikaa tutustua Merenkulkukaupunkiin. 
Klo 14.25 Viking Grace lähtee Maarianhaminasta  
Klo 14.30 buffetpäivällinen ruokajuomineen laivalla 
Klo 19.50 saapuminen Turkuun 
Laivan saavuttua alkaa bussimatka kohti Kuopiota ja Joensuuta, jonne 
saapuminen aamuyöllä maanantain puolella. 
 
 
Ohjelma on alustava ja sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden meistä riippumattomiin muutoksiin. 
Kaikkia hintoja ja aikatauluja ei ole vielä saatavilla kesälle 2022. Pieniä muutoksia saattaa siis tulla. 
Muuta ohjelmaa sekä ruokailuja voidaan lisätä toiveidenne ja mahdollisuuksien mukaan. 
 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
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HOTELLITIEDOT 
 

 
Hotelli Gullvivan, Brändö 
Björnholma, 22920 Brändö 
www.gullvivan.aland.fi 
 
Hotelli sijaitsee pienellä niemellä, kalliorannalla, aivan päätien varressa 
Ahvenanmaan koillisessa saaristossa sijaitsevassa Brändön kunnassa.  
Hotellihuoneita 16 ja huoneistoja paritaloissa, joissa mukavuudet. Kaikissa  
huoneissa on merinäköala. Ravintola, kaksi saunaa ja kokoustilat hotellissa. 
 
Park Alandia Hotell 
Norra Esplanadgatan 6, 22100 Maarianhamina, Ahvenanmaa 
+358 18 14130 
https://www.parkalandia.com/fi 
 
Kodikas perheomistuksessa oleva ja uudistettu hotelli lehtevän  
puistokadun varrella Maarianhaminan keskustassa. Lähellä  
sijaitsevat kaupungin kaupat, kahvilat, ravintolat ja ajanvietteet.  
Länsisataman laivaterminaaleihin on vain 15 min. kävelymatka. 
Kaikki huoneet ovat savuttomia ja klassisesti sisustettuja. Huoneissa  
on parkettilattia, kylpyamme/suihku, wc, puhelin, tv, radio,  
hiustenkuivaaja ja ilmainen langaton internetyhteys.  
 
 

MATKAEHDOT & HYVÄ TIETÄÄ 
 

 
Ilmoittautumisohjeet 

 

Ilmoittaudu matkalle 15.2.2022 mennessä ja maksa samalla matkasta varausmaksu 40 euroa 

sukuseuran tilille FI19 5600 0520 1713 00. 

Maksun viestikenttään tieto: Ahvenanmaa 2022 

Varausmaksu palautetaan, jos matka ei toteudu. 

Loppuosa matkan hinnasta laskutetaan matkalle ilmoittautuneilta Happonen-sukuseuran toimesta 

huhtikuun 2022 alkupuolella. Lopullinen maksu määräytyy matkalle lähtijöiden kokonaismäärän 

mukaan.  

 

Lähetä ilmoittautumistiedot eli matkallelähtijän:  

 

NIMI, SYNTYMÄAIKA, OSOITE, PUHELINNUMERO, sähköpostiosoite 

 

Happonen-sukuseuran puheenjohtajalle Eeva Iivanaiselle 

1) mieluiten sähköpostilla osoitteeseen eevarinen@gmail.com 

 

-voit ilmoittautua myös 

2) lähettämällä tiedot tekstiviestillä numeroon 044 350 9420 tai 

3) postitse osoitteeseen Hallituskatu 10 B 20, 70100 KUOPIO 

 

Ilmoita samalla myös, miltä paikkakunnalta matkareitin varrelta haluat nousta bussin kyytiin. 

Ilmoita myös mahdollisesta erikoisruokavaliostasi. 

 

Ilmoittautumiseen samoin kuin muihin matkaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Eeva 

Iivanaiseen, eevarinen@gmail.com, puh. 044 350 9420. 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
http://www.gullvivan.aland.fi/
https://www.parkalandia.com/fi
mailto:eevarinen@gmail.com
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Varaukset 

Ryhmällenne on varattu alustavasti 60 paikkaa sekä hotelleihin että laivalle varmistaakseni 

paikkojen saannin. Saaristolautat eivät ole vielä varattavissa. Varaan ne heti, kun se on 

mahdollista. 

 

Matkaehdot 
Noudatamme toiminnassamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, yleisiä matkapakettiehtoja ja 
Pohjolan Matkan lisä- ja erityisehtoja sekä mahdollisia matkakohtaisia erityisehtoja. 
Mikäli joudumme perumaan varaamanne matkan koronasta aiheutuvista viranomaisten 
määräyksistä ja suosituksista johtuen, teillä on monta vaihtoehtoa varaustenne suhteen. Voimme 
siirtää matkanne toiseen ajankohtaan tai voitte vaihtaa matkakohdetta. Vaihtoehtoisesti voimme 
muuttaa varauksenne lahjakortiksi, jossa on reilusti voimassaoloaikaa - tai palautamme 
maksamanne matkan hinnan täysimääräisesti. On hyvä muistaa kuitenkin, että mikäli matkustaja 
itse peruu varauksensa, sovellamme nettisivultamme löytyviä yleisiä matkapakettiehtoja tai 
Pohjolan Matkan lisä- ja erityisehtoja. 
 
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internet-
sivuiltamme www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot. 
 
Matkavakuutus  
Suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen. 
 
Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille 
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä toimistoomme. 
 
Ryhmänvetäjän velvollisuudet 
Ryhmänvetäjä on velvollinen tiedottamaan matkaan liittyvästä matkaohjelmasta, peruutusehdoista 
sekä asiakirjoista kaikille ryhmän jäsenille ja vastaavasti toimittamaan matkustajia koskevat 
tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. 
 
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 sovelletaan 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 matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi 

Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos 

kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee 

maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista. 

 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka 

 

 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
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