
 

  

 

 

  

    

 

  

 
 

 

 

VERLAN RUUKKI JA RISTEILY REPOVEDEN 
KANSALLISPUISTOSSA LA 07.08. 

Lähde HämeBus ValmisMatkojen järjestämälle mukavalle matkalle la 7.8. Verlan 
pieneen ruukkiyhdyskuntaan tutustumaan opastetusti tehdasmuseoon ja sen 

historiaan sekä nauttimaan luonnonrauhasta ja levollisuudesta Repoveden 
kansallispuisto -risteilyllä. 

Verlan ruukki syntyi 1870-luvun metsäteollisuuden tarpeisiin ja toimi aina 1964 vuoteen asti, jolloin siitä tuli 

UNESCO:n maailman perintökohde. Perillä meillä on sovittu opastus tehdasmuseossa. Kun olemme 

tutustuneet idylliseen Verlaan, jatkamme matkaa Orilammille, jossa ruokailemme viehättävässä pitkän 

perinteen omaavassa Sahanpatruunan pitopöydässä, jossa tarjoillaan suussa sulavia perinteisiä 

maalaisruokia. 

Kun lounas on nautittu, on aika siirtyä Repoveden kansallispuiston laituriin, jossa meitä odottaa laiva 

Tuuletar II. Laiva vie meidät henkeäsalpaaviin maisemiin Repoveden kansallispuistoon, missä paikallishistoria 

tarinoineen, jylhät kalliot ja kauniit maisemat hurmaavat sekä iloinen ohjelma laivalla kruunaa koko risteilyn. 

Laivalla on myös A-oikeudet. Risteilyn aikana on mahdollista nauttia myös omakustanteiset nokipannukahvit 

maissa (5€ /hlö). 

Käy tutustumassa Verlaan jo etukäteen matkaa odotellessa osoitteessa www.verla.fi  

MATKAN HINTA: 109€ /hlö 

Sis. kuljetukset, opastuksen Verlassa, aamukahvit, ruokailun sekä risteilyn Repovedellä 
 

Matkan aikataulu: 

Klo 5:00 Rengon Teboil     Klo 9:00-11:00 (2) tunnin kestävää  

Klo 5:20 Parolan R-kioski     opastusta (ryhmä 1 ja ryhmä 2) 

Klo 5:35 Wetterhoff Hml     Klo 11:45 lähtö Orilammille 

Klo 5:55 Turengin la-asema    Klo 12:30 ruokailu Sahapatruunassa 

Klo 6:05 Tervakosken ramppi    Klo n. 13:50 risteily Repoveden Kansallis- 

Klo 6:20 Riihimäen Matkakeskus    puistossa, Laiva Tuuletar II (kesto n. 3h)  

Klo n. 7:30 Matkakeskus Kausala (tauko n. 30 min.) Klo n. 17:00 lähtö kotiinpäin    

Klo 8:00 lähtö kohti Verlaa    Klo 20:00 mennessä omilla paikkakunnilla 

Klo n. 8:45 Verlassa 

 

 

          



 

 

 

MATKAEHDOT 
 

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 23.07.-21 ja kerrothan ilmoittautuessasi 

mahdolliset ruoka-aineallergiat. 

 

Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse toimistoomme 
044 9886896 tai sähköpostitse valmismatkat@hamebus.fi . 

Matka toteutuu vähintään 20 lähtijällä, maksimimäärä on 30 hlöä.  

Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, jotka vähentävät 
ilmassa leijuvia bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme käsidesiä ja suosittelemme 

käyttämään kasvomaskia matkan aikana sisätiloissa.  

Pidätämme oikeuden matkan aikataulu- ja ohjelma muutoksiin. 

HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on merkitty 
matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin. 

Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

MATKA ON TARKOITETTU KAIKENIKÄISILLE. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

 

HämeBus Oy 
www.hamebus.fi 
puh. 044-5642937 

myynti@hamebus.fi 
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