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03.06.2014 Tiistai 
 
Norwegian lennot 
DY 1187 03.06.2014 07:15 - 07:45 Helsinki - Oslo 
DY  606 03.06.2014 08:55 - 09:50 Oslo - Bergen 
Saapuminen Bergeniin lentäen. Paikallinen suomenkielinen opas, bussi ja 
bussinkuljettaja joka puhuu myös englantia on vastassa lentokentällä. Opas on mukana 
koko matkan ajan. Opastus 4 tuntia Bergenissä. 
Vierailu Solbrød Bakeri -leipomoon klo 11.00-12.00. Matka Bergenin kaupunkiin ja 
kaupunkikiertoajelu (n. 2,5 h), mm. Bergenhusin linnoitus, katedraali ja vanha 
raatihuone. Kävely torilta satamaan kannattaa tehdä myös. Täällä näet kuuluisan 
Bergenin satama-alueen "Bryggen": kuuluisat kalamarkkinat sekä tyypilliset Hansa-
kauden talot ja pihat vedestä heijastumassa. Fløibanen-vuoristojunalla pääsee 
katsomaan uskomattoman hienoa näkymää Mount Fløyen -vuorelta. Ajamme 
Bergenistä 140 km Ulviikiin.  
Yöpyminen hotellissa Rica Brakanes Hotel, NO-5730 Ulviki Hardanger, 
puh. +47 56 52 61 05,  www.brakanes-hotel.no 
Illallinen (buffet tai 3-ruokalajia) klo 20.00. hotellissa. 

 
 
 
 

http://www.brakanes-hotel.no/


04.06.2014 Keskiviikko  
Hotelliaamiainen.  
Ajamme kohti Hardangerfjordin aluetta. 
Vierailu Kjosås Dairy Farm -maitotilalla klo 10.00.-11.00. 

Øystese, sisäänpääsy ja opastettu kierros klo 11.20.-12.20. Hardanger Akvasenter 
-lohenkasvatuslaitoksessa.  
Ulvik on tunnettu ympäri maailmaa siiderin valmistuksestaan. Vierailu klo 15.30.-16.30. 
Hardanger Saft og Ciderfarm -hedelmä- ja siideritilalla, jossa myös maistiaiset.  
Vierailu Ulvikissa klo 16.45.-17.45. Syse Gård -tilalla, joka tuottaa hedelmiä ja 
lampaanlihaa. Maistiaiset. 
Yöpyminen hotellissa Rica Brakanes Hotel Ulviikissa. Illallinen hotellissa 
 
05.06.2014 Torstai  
Hotelliaamiainen. 
Tervetuloa jännittävään päivään, johon sisältyy sekä upea luonto että mielenkiintoisia 
opintokäyntejä. Ensimmäisenä ohjelmassamme on klo 9.00.-10.00. vierailu Hjeltnes 

horticultural college-puutarhaopistoon, jossa on kaunis puisto lampineen, perennoja , 
pensaita, kesäkukkia ja useita harvinaisia puulajeja, yrttitarha ja kokoelma vanhoja 
omenapuun lajikkeita.  
Eidfjord, Voringfossen vesiputous – näköalapaikka hotelli Fosslissa. 
Eidfjord, sisäänpääsy ja opastettu kierros klo 11.00.-12.00. Sima Power Plant-
voimalaitoksessa, joka on yksi suurimmista vesivoimaloista Euroopassa.  
Voimalan pääsali sijaitsee 700 metriä vuoren sisällä ja on 200 metriä pitkä, 20 metriä 
leveä ja 40 metriä korkea. 
Eidfjord, vierailu Hardangervidda Natursenter-luontokeskuksessa klo 12.30.-13.30. 
Rosendal, klo 16.00.-17.00 sisäänpääsy ja opastettu kierros Baroniet Rosendal -
linnassa ja puutarhassa. 
Årsnes, lautta Årsnes - Gjermundshamn kaikille matkustajille ja linja-autolle. 
Yöpyminen ja illallinen Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen (jonotuslistalla). Jos emme 
saa hotellihuoneita Bergenista, majoitumme kaikki kolme yötä Rica Brakanes Hotel 
Ulviikissa. 
 
 
06.06.2014 Perjantai  
Hotelliaamiainen. Lähtö klo 8.00. Kuljetus lentokentälle (3 h) lentoaikataulun mukaan. 
Matkalla Bergenistä lentokentälle vierailemme Bakery TBA -leipomossa. Jos emme saa 
hotellihuoneita Bergenistä, täytyy lähtöä aikaistaa Ulviikista. 

Bergen International Festival 2014 -taidetapahtuma  28.05.-11.06.2014 (musiikki, teatteri, tanssi, 
ooppera). Hotellit kaikki alustavasti varattu. Jos annamme matkustajien nimet hotellille 
mahdollisimman pian, auttaisi se hotellihuoneiden saamisessa Bergenistä. 

Paluulento Suomeen. 
DY 617  06.06.2014 12:00 - 12:55 Bergen - Oslo 
DY 1194 06.06.2014 14:20 - 16:45 Oslo - Helsinki 
Matkan hinta per henkilö kahden hengen huoneessa:  
 
Opas/tulkki suomi-norja koko matkan. 
1120 euroa, jos 30 maksavaa hlöä 
1130 euroa, jos 25 maksavaa hlöä 
1190 euroa, jos 20 maksavaa hlöä 
 
 



Varausmaksu 100 €/hlö 03.01.2014 maksettu 30x100=3000 € 
Loppumaksu      €/hlö 28.04.2014 mennessä. 
 
Hintaan sisältyy: 
- lennot Helsinki-Oslo-Bergen-Oslo-Helsinki 
- ruumaan menevä matkatavara 2x20kg/hlö 
- käsimatkatavara 10 kg/hlö.  
- 3 x yöpyminen kahden hengen huoneessa, oma kylpyhuone  
- 3 x skandinaavinen buffetaamiainen 
- 3 x illallinen (buffet tai 3 ruokalajin menu) 
- sisäänpääsyt ohjelman mukaan 
 
Lisämaksusta yhden hengen huone: 135,00 euroa/hlö. 
 
Nimet samassa muodossa kuin passissa 22.4.2014 mennessä. 
 
Peruutustapauksissa veloitetaan matkan peruutusajankohdasta riippuen seuraavasti:  

 92 – 63 vrk ennen lähtöä 100 €/hlö.  
 62 – 45 vrk ennen lähtöä tehdystä peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluina 15 % 

matkan lipun hinnasta.  
 44 – 32 vrk ennen lähtöä tehdystä peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluina 50 % 

matkan lipun hinnasta.  
 31 – 14 vrk ennen lähtöä tehdystä peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluina 70 % 

matkan  lipun hinnasta. 
 Alle 14 vrk ennen lähtöä/lipunkirjoituksen jälkeen peruutetusta ryhmästä veloitetaan 100 

% matkan hinnasta 
 HUOM! Lääkärintodistus ei oikeuta kuluttomaan matkan peruutukseen. Mahdollisten 

sairaustapauksien varalta suosittelemme matkustajia ottamaan peruutusturvan 
sisältävän matkavakuutuksen, joka korvaa vakuutustyypistä riippuen esim. omasta tai 
lähiomaisen sairastumisesta aiheutuvat kulut.  

 Matkalla tarvitaan voimassaoleva PASSI tai 1.3.1999 jälkeen myönnetty kuvallinen henkilökortti. 
Ajokortti ei kelpaa.       
Noudatamme 30.6.2009 voimaan tulleita Yleisiä Valmismatkaehtoja 

 

   

Norjan maapalveut  

Grenseveien 82 N - 0663 Oslo Tel. +46 8 7910045 Mail: groups@haman.se 

www.haman.no 

Lennot Pohjanmaan Matkatoimisto Ähtärintie 48, 63700 Ähtäri 
358 44 545 0110 tai 358 50 403 7988  soile.tikkanen@pmt.fi 

Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Matkatoimisto PT-Matkat    Tapiontie 4   34800 Virrat ALV rek      Y-tunnus 1126019-0 

Puhelin / Fax 03 4755161 GSM +358 40 5559161 pt-matkat@phpoint.fi  KUVI 3484 / 00 MJMV 
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