
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSKAMATKA LEVILLE  11.-17.9.2021 

Lähde rentouttavalle ja ikimuistoiselle matkalle Lappiin. Levin sävähdyttävän 
kauniissa maisemissa koet Suomen Lapin ruskan väriloistossaan. Levillä on 

syksyllä runsaasti vaihtoehtoja erilaisiin aktiviteetteihin ja myös pelkästään 
rentoon lomailuun. 

Matkan aikana on mahdollista tehdä omatoimisesti patikkaretkiä tuntureihin, mennä kokeilemaan 
safariaktiviteetteja, tutustua Lapin kulttuuriin sekä  ennen kaikkea nauttia kiireettömästä lomasta 

6:n matkapäivän ajan. 

Matkaa taitetaan rennosti HämeBusin hyvin varustellulla ja mukavalla turistibussilla, taukoja 
sopivasti pitäen. Busseillamme matkustat turvallisesti, sillä bakteereja poistavasta ilmanvaihdosta 
sekä  riittävästä hygieniasta ja puhtaudesta huolehditaan antaumuksella, niin ennen lähtöä kuin 

matkan           aikana ja sen jälkeenkin. 

MAJOITTUMINEN: Break Sokos Hotel Levi Tunturi 
Levin alppikylässä sijaitseva elämäniloinen Break Sokos Hotel Levi tarjoaa asiakkailleen 

irtioton arjesta. Break Sokos Hotel Levi on enemmän kuin hotelli. Se on rentouttava tauko 
arjen keskellä. Upea luonto, loistavat maastot sekä kattava tarjonta tapahtumia ja aktivi- 

teetteja takaavat onnistuneen loman. Pohjolan aitoja ja puhtaita makunautintoja tarjoilee 
Ravintola Kiisa. Janon ja pienemmän nälän sammuttaa viihtyisä Coffee House & Bar. 

MATKAN HINTA: 499€ /hlö 

pelkkä kuljetus 210€/hlö 

Sis. bussikuljetus sekä ryhmänjohtajapalvelut, 6 yön majoitus 2hh buffet aamiaisella, 
iltasaunan sekä kuntosalin käytön, ja HämeBusin kuljetukset Ylläksen Kellokas -

luontokeskukselle ja mahdollisesti ruskatansseihin Äkäshotellille. 

Puolihoidolla 2hh 6 vrk 699 € / hlö 
Lisähinnasta (6 vrk): 1hh + 175 €, saatavilla myös saunallinen huone 

 
Kokopäiväretki: Kittilä – Äkäslompolo 99€ /hlö 

Sis. kuljetukset, opastukset ja sisäänpääsymaksut, pullakahvit, lounaan ja pannukahvit



 

 

 

 

 

 

 

MATKAOHJELMA 
 

 

LAUANTAI 11.09. 

Bussimme lähtee matkaan Kanta-Hämeestä var- 
hain aamulla käyden läpi seuraavan reitin: 
Renko-Loppi-Riihimäki-Hämeenlinna-Parola-Iit- 
tala-Toijala-Jyväskylä-Oulu-Levi (paluu kääntei- 
sesti) 

Ajoaika Leville on n. 12-14 h ajo-olosuhteista 
riippuen. Matkalla pidetään taukoja sopivin 
väliajoin, jotta pitkä matka ei käy liian raskaaksi 
matkalaisille ja kuljettajalle. 

Leville saavuttua majoittuminen Break Sokos 
Hotel Leville kahden / yhden hengen huoneisiin 
sekä illallinen hotellilla. 

SUNNUNTAI 12.09. – TORSTAI 16.09. 

Aamiaiset ja päivälliset hotellilla. Omatoimista 
tekemistä, retkeilyä Levin ympäristössä. 

MAANANTAI 13.09. 

Ylläksen päivämatka (sis. matkapakettiin) 
Vapaaehtoinen matka Ylläkselle, missä mahdol- 
lisuus käydä tutustumassa Kellokas-
luontokeskukseen ja retkeillä omaan tahtiin. 
Matkan kesto n. 6 h . 

TIISTAI 14.09. 

Mahdollinen kuljetus halukkaille 
ruskatansseihin Äkäshotellin Pirtukirkolle. 

 

 

 

 

KESKIVIIKKO 15.09. 

Kokopäiväretki Kittilä – Äkäslompolo     
(hinta 99 €/hlö, min. 15 lähtijää) 

• Lähtö klo 9:15 hotellista 
• Klo 9:30-10:30 Samiland Levi -museossa 
opastettu kierros, kesto n. 1h. 
• Klo 10:45-11:30 bussimatkailua 
• Klo 11:30-13:30 Opastettu kierros 
Särestöniemi-museotilalla, kesto n. 1,5h. 
Vierailuun kuuluu myös pullakahvit. 
• Klo 13:30-14:30 bussimatkailua 
• Klo 14:30 pysähdys Jounin kaupalla 
Äkäslompolossa. 
• Klo 15-16:30 Ryhmälounas (kermainen 

lohikeitto) Ravintola Rouheessa. Hiukan omaa 
aikaa piipahtaa, vaikka Mailan lahja- ja 
matkamuistoputiikissa. 

• Klo n. 16:50-18:20 pysähdys Äkäsmyllyllä, missä 
mahdollisuus kävellä alle kilometrin matka 
hiekkatietä ihailemaan Äkäslinkan vesiputousta. 
Tarjolla myös nokipannukaffet. 

• Saapuminen takaisin Leville hotellille noin klo 
19:00 

 
(Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin 
nykyisen tautitilanteen vuoksi.) 

PERJANTAI 17.09. 

Lähdemme kotimatkalle aamiaisen jälkeen klo 
8:00. Matkalla pidetään taukoja sopivin väliajoin. 



 

 

MATKAEHDOT 

 
Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse toimistoomme 

044 9886896 tai sähköpostitse valmismatkat@hamebus.fi 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.08. 2021, jolloin viim. suoritetaan matkan kokonaishinnasta 
50% suuruinen varausmaksu. Ilmoittautuminen on sitova maksetun varausmaksun jälkeen. Loput 
matkapaketin hinnasta maksetaan 14 vrk ennen matkaa. Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä 

kertoa mahdolliset ruoka-aineallergiat / muut tarvittavat lisätiedot / varaukset. 

Matka toteutuu, mikäli on vähintään 20 lähtijää. Pidätämme oikeuden matkan aikataulu ohjelma- 
muutoksiin. Lähtöaikataulu julkaistaan lähempänä matkan ajankohtaa. 

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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