
 

 

 

 

  

    

  

  

 

 

 

PIKKUJOULUMATKA: VANTAAN OUTLET, 
FAZER SHOP & ILTARISTEILYLLÄ ARJA 

KORISEVAN JOULUKONSERTTI TO 2.12. 

Lähde nauttimaan pikkujoulutunnelmasta HämeBusin matkassa Vantaan 
Outlet -myymälöistä ja Fazerin tehtaanmyymälästä joululahjavinkkejä 

etsien ja rennolla Eckerö Linen iltaristeilyllä vaikka Arja Korisevan kaunista 
joulukonserttia kuunnellen.  

Käymme aamupäivällä Vantaalla sijaitsevissa Outlet-myymälöissä. Täällä tekee joulun 
valmisteluihin liittyviä hankintoja edullisesti laatumerkeiltä, esim. Havi & Familon, Halva, Iittala. 

Tämän jälkeen jatkamme matkaa Vantaalla myös sijaitsevalle Karl Fazerin suklaatehtaalle, missä 
on mahdollista käydä ostoksilla tehtaanmyymälässä sekä Fazerila kahvilassa kahvittelemassa. 

Iltapäivällä matka jatkuu kohti Länsisatamaa, missä nousemme Eckerön M/s Finlandialle. Laivalla 
nautimme jouluisesta tunnelmasta Itämeren aalloilla vaikka Arja Korisevan kaunista 

joulukonserttia kuunnellen sekä herkuttelemme monipuolisen joulupäivällisen merkeissä. 
Risteilyn kesto on 6h, ja laivalla on mahdollisuus tehdä edullisia ostoksia. Risteilyn aikana ei 

poistuta laivasta ja bussi ei tule laivaan. Ostokset tuodaan putkea pitkin pois ja kuljettaja auttaa 
pakkaamaan niitä bussiin satamassa. 

HINTA 99€ /hlö sis. kuljetukset, laivaliput kansipaikoin sekä joulupäivällinen laivalla 
 

Matkan aikataulu: 
Klo 8:50 Rengon ST1 – Klo 9:10 Parolan R-kioski – Klo 9:25 Wetterhoff – Klo 9:45 Turengin la-asema –     

Klo 10:00 Tervakoski mtr – Klo 10:15 Riihimäen Matkakeskus  

Klo n. 11:00 Vantaan Outlet myymälät 

Klo n. 12:45 Fazer shop 

Klo 14:00 Länsisatama – Klo 15:00 laiva lähtee 

Klo 21:00 Paluu Länsisatamaan – Klo n. 23:00 mennessä kotipaikkakunnilla 

 
 



 

LISÄTIEDOT JA MATKAEHDOT  
 

 

• Lisähinnasta saatavilla:  

- hytit alk. B (sisä) 25€ ja (ulko) A 35€ (varmistamme hinnan vielä varauksen yhteydessä) 

 

MIKÄLI JOKIN ASIA ASKARRUTTAA, KYSY MEILTÄ LISÄTIETOJA! 

 

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 25.11.-21. 

Tarkistathan aina ennen matkaa, että passisi / henkilökorttisi on voimassa matkan ajan. 

Kuljettaja/ Matkanjohtaja jakaa liput satamassa. 

Tällä hetkellä ulkomaille matkustamiseen vaaditaan EU:n koronapassi, joka on tulostettavissa 

jokaisen henkilökohtaisesta Oma-Kanta -palvelusta. 

 

Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse 
toimistoomme  044-9886896 tai sähköpostitse 

valmismatkat@hamebus.fi  

Matka toteutuu vähintään 25 lähtijällä.  

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. 

Sovellamme yleisiä valmismatkaehtoja. 

Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

MATKA ON TARKOITETTU KAIKENIKÄISILLE. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
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