
SAIMAAN NORPAT KUTSUVAT KEVÄT TREFEILLE ! 

          19.5 - 20.5   Matkaisäntänä FOLKE WEST !     

             ILMOITTAUDU HETI – RAJOITETTU OSALLISTUJAMÄÄRÄ ! 

 

 

Lähde kanssamme keväiselle elämysretkelle Hotel & Spa Resort Järvisydämeen, 
joka sijaitsee Linnasaaren kansallispuiston portilla keskellä kauneinta Saimaata. 
Majoitumme uusiin upeisiin kotasviitteihin, joissa kaikissa on kattoikkuna tähtitaivaan alla 
ja koemme huikeita  hyvinvointi elämyksistä  ainutlaatuisessa spakylpylässä ja 
saunamailmassa. Kolmen tunnin kestoisella norpparetkellä bongataan nostalgisella 
puuveneellä  Linnasaaren kansallispuiston saaristossa norppia ja kalasääskiä sekä 
keväisen Saimaan upeita maisemia.  
 
  

  

 

 

 

 



 

 

MATKAOHJELMA  19.5. -20.5.2022 

 

 

     
 
Torstai  19.5  
Bussin lähtöajat 07:10 Lähtö Riihimäki, Matkakeskus 07:30 Lähtö Hyvinkää, Linjala 07:45 Lähtö 
Nurmijärvi, Myllykukon piha 08:30 Lähtö Helsinki, Kiasman pysäkki. Nautimme maukkaan ja 
monipuolisen kartanon lounaspöydän Tertin kartanossa, joka juontaa juuriaan 1600 luvun 
rusthollista. Palkitun kartanon  Herkkupuoti on ehdottomasti käynnin väärtti.Matka katkuu ja  
perillä Rantasalmella majoitumme uusiin upeisiin kotasviitteihin ja nautimme Järvikylpylän 
ainutlaatuisesta kylpyläelämyksestä omaan tahtiin.Mahdollisuus illalliseen kolmessa erityylisessä  
ravintolassa. 
        

                   

 

Perjantai 20.5 
 Runsas aamiainen Ravintola Piikatytössä. Aamiaisen jälkeen lähtö nostalgisella puuveneellä 
kolmen tunnin opastetulle Norpparetkelle Linnasaaren kansallispuiston saaristoon.  Kiikaroimme 
rantaluodoilta norppia ja ihmettelemme kalasääsken valtavaa pesää. Retken aikana tarjolla kuumaa 
juotavaa ja suolaista haukkapalaa saaren tyvenessä.Norppa retken jälkeen lähdemme paluumatkalle 
ja  pysähdymme maittavalle lounaalle Mikkelin Kenkäverossa, joka on Suomen suuurin ja kaunein 
pappilan päärakennus. Aikaa siunautuu myös tutustua  pappilan vehreässä puistossa sijaitseviin 
uniikkeihin myymälöihin . Sieltä matka jatkuu ja arvioidut saapumisajat ovat  18:00 Helsinki 18:45 
Nurmijärvi 19:00 Hyvinkää  19:20  Riihimäki. 



MAJOITUS:  
HOTEL & SPA RESORT JÄRVISYDÄN, Porosalmentie 313, 58900 Rantsalmi  
Elämyksellinen Järvisydän sijaitsee Linnasaaren järvikansallispuiston portilla keskellä kauneinta  
Saimaata.Majoitumme  kotasviittihuoneistoihin joissa kattoikkuna tähtitaivaan ihastelua varten. 
Muukin sisutus on on huippuliuokkaa: parisänky, takka,ilmastointi, pimennys verhot, tv, ilmainen 
wifi sekä  minikeittiö pöytineen. Keittiössä on astiasto 2:lle, jääkaappi, minibaari, vedenkeitin, 
mikroaaltouuni, sekä kapselikahvin keitin. Wc:n ja suihkutilan varusteluun kuuluu mm. 
hiustenkuivain, kylpytakit ja pyyhkeet, tohvelit sekä ekologisia hiusten- ja vartalonhoito tuotteita 
Neljän hengen kotasviiteissä on lisäksi erillinen pieni kotahyttihuone, jossa kattoikkuna ja 
kerrosvuode perheen pienemmille.  
 
 
 

                

 

Matkan Hinta: 498 € / hlö / 2hh    Yhden hengen kotasviitti majoitus 538.-  
 
Hintaan sisältyy: 
Kuljetukset mennen tullen Hyvinkään Liikenne Oy:n bussilla joka kulkee uusiutuvalla 
polttoaineella.Lounaat Tertin kartanossa ja Kenkäveron Pappilassa. Aamainen Järvisydämen 
Piikatyttössä. Majoitus Järvisydämen Kotasviiteissä, Järvisydän kylpylä-elämys, Asiantuntijan  
vetämä kolmen tunnin norpparetki nostalgisella puuveneellä.   
 
Huomio Mahdollisuus Lisäpäiviin pe-la, tai pitkään viikonloppuun pe -la-su  
Pyydä tarjous  0451027255.  Voit myös osallistua omalla autolla- pyydä tarjous.  
 
 
 

PAIKKOJA RAJOITETUSTI : ILMOITTAUDU HETI !  
Viimeistään 2.5. klo 12.00 mennessä 
Soita tai tekstaa 045 10 27255  Email folke@folkewest.com   
  
 Matka järjestetään Folke West Travelclubin ja Uudenmaan Seuramatkojen yhteistyönä ! 

 

          
Matkoja luotettavasti vuodesta 1968 
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