
Tervetuloa Seosrehumatkalle Norjaan! Järjestyksessään kahdestoista TSR-klubimatka suuntautuu Norjan 
upeisiin maisemiin. Matkalla tutustumme Hamran tutkimustilaan ja norjalaiseen karjatilaan. Lisäksi ohjel-
massa on mm. vuonoristeily Bergenin jylhissä maisemissa. Matkalla nautimme hyvän matkaseuran lisäksi 
norjalaisista ruoista ja nähtävyyksistä. Käytössämme on koko matkan ajan suomenkielinen matkaopas.  
Varaa paikkasi viipymättä!

Tarkka matkaohjelma  
seuraavalla sivulla >>

Matkan hinta:
1250 € / hlö 2 hh huoneessa.
Yhden hengen huoneen lisämaksu 140 €

Hinta sisältää:
•  Viking Linen lauttamatka  

Helsinki - Tukholma (meno)
• Finnairin lento Bergen-Helsinki (paluu)
• Majoitukset
•  Ohjelmassa mainitut ruokailut sis. 

norm. ruokajuomat
•  Matkaohjelman mukaiset bussi- 

kuljetukset, vierailukohteet ja niiden  
sisäänpääsymaksut sekä suojavarusteet

• Vuonoristeily Bergenissä
• Farmimatkojen matkanjohtajan palvelut
• Verot ja viranomaismaksut
•  HUOM! Hinta EI sisällä matkavakuu-

tusta. Matkavakuutuksen hankkiminen 
osallistujan omalla vastuulla.

 

Sitova ilmoittautuminen 
27.5.2019 mennessä*:
•  Matkatoimiston ilmoittautumis- 

lomakkeella: www.farmimatkat.fi

•  Heikki Ikävalko, puh. 010 402 7623 
heikki.ikavalko@hankkija.fi

•  Marko Dahl, puh. 010 402 7620 
marko.dahl@hankkija.fi

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä:  
nimi (sama kuin passissa), osoite, 
gsm-numero, toive huonekaverista, 
mahdolliset ruoka-aineallergiat.

*Matka toteutuu, mikäli osallistujia 
riittävästi.

LÄHDE MUKAAN SEOSREHUMATKALLE  
NORJAAN 6.-10.10.2019



MATKAOHJELMA  
NORJA 6.-10.10.2019

Sunnuntai 6.10.
Tapaaminen matkanjohtajan kanssa 
Viking Linen Katajanokan terminaalin 
lähtöaulassa. Tarkempi tapaamisaika 
ilmoitetaan lähtijöille. 

M/S Mariella lähtee klo 17.15 ja saapuu 
Tukholmaan klo 10.00 paikallista aikaa.  
Buffet-illallinen laivalla.

Maanantai 7.10.
Buffet-meriaamiainen laivalla. Lautta 
saapuu Tukholman satamaan klo 10.00. 
Siirrymme laivasta bussiin ja jatkamme 
matkaa kohti Hamra Gårdia, jossa 
vierailemme aamupäivällä (matkaa 
satamasta on noin 28 km (45 min). 
Yhteisen lounaan jälkeen lähdemme 
ajamaan kohti Osloa. Saavumme 
hotellille Osloon arviolta klo 22.00-23.00 
välillä. 

Huom! Ei yhteistä illallista. Omatoiminen 
iltaruokailu matkan varrella.

Tiistai 8.10.
Aamiainen hotellilla ja uloskirjautuminen 
klo 9.00. Matka jatkuu bussilla kohti 
länsirannikkoa. Matkan aikana vierai-
lemme karjatilalla ja syömme yhteisen 
lounaan.

Arvioitu saapumisaika Bergeniin 
hotellille on noin klo 20.00-21.00. 
Yhteinen illallinen hotellilla.

Keskiviikko 9.10.
Aamiainen hotellilla. Mahdollisuus 
osallistua Bergenistä lähtevälle vuono-
risteilylle (kesto n. 3 tuntia) tai jäädä 
viettämään vapaa-aikaa idylliseen 
Bergenin kaupunkiin. Bergen on  
n. 280 000 asukkaan kaupunki Norjan 
länsirannikolla. Päivän aikana yhteinen 
lounas ja illallinen.

Torstai 10.10.
Aamiainen hotellilla ja uloskirjautuminen, 
minkä jälkeen bussi kuljettaa ryhmän 
Bergenin lentokentälle. 

Finnairin suora lento lähtee klo 11.25 ja 
saapuu Helsinkiin klo 14.20  
(lentoaika 1 h 55 min).


