
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTTUURIMATKA MIKKELIN 
KESÄKAUPUNKIIN TI-KE 20.-21.07. 

Lähde mukaan HämeBus ValmisMatkojen järjestämälle monipuoliselle 
kulttuurimatkalle Saimaan rantakaupunkiin Mikkeliin. Luvassa mm. opastettuja 

kierroksia, kesäteatteria sekä yhden yön majoitus hotellissa. 

Lähdemme tiistaiaamuna matkaan kohti Saimaata. Saavuttuamme Mikkeliin nautimme 
Mikkelipuiston läheisyydessä sijaitsevan Ravintola Greenerin tarjoaman raikkaan makuisen 

lounaan. Tämän jälkeen siirrymme Mikkelipuistoon opastetulle puutarhakierrokselle, jonka meille 
pitää puiston oma puutarhuri. 

Tästä siirrymme bussilla majoittumaan Sokos Hotel Vaakunaan Mikkelin keskustaan ja tässä 
välissä on mahdollista hiukan levähtää tai kierrellä kaupungilla, kunnes bussi lähtee n. klo 17:30 

hotellin edestä Mikkelin Naisvuoren katetulle kesäteatterille, missä alkaa Junnu Vainiosta 
kertova esitys ”Sellaista elämä on” klo 18:00. Teatterilta saa poistua omaan tahtiin hotellille tai 

kaupungille, bussi lähtee noin 15 min. esityksen päättymisen jälkeen takaisin hotellille. 

Keskiviikkoaamuna nautitaan runsas ja monipuolinen hotelliaamiainen ja luovutetaan huoneet. N. 
klo 9:45 bussi lähtee tänä kesänä avattuun uuteen Sodan ja Rauhan keskus Muistiin, joka sijaitsee 

Päämajamuseon kanssa samassa sotahistoriallisessa museokokonaisuudessa. Täällä meillä on 
todella kattava ja mielenkiintoinen opastus (kesto n. 3,5h) ja mahdollisuus omakustanteiseen 

kahvitaukoon.  

Opastetun museokierroksen jälkeen lähdemme kotimatkalle ja poikkeamme lounaalle Tolkkilan 
Kartanossa, Kouvolassa. 

MATKAN HINTA: 250€ /hlö 

Sis. kuljetukset nykyaikaisella linja-autolla, opastukset puutarhassa sekä museossa, 
sisäänpääsymaksun, lounaat (2 kpl), kesäteatterilipun sekä majoitus 2hh                                              

Hinta 1hh 285€ / hlö  

 
MAJOITTUMINEN: Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli 

Sokos Hotel Vaakuna sijaitsee aivan Mikkelin torin tuntumassa. Tämä viihtyisä hotelli on 

kaupungin ykköshotelleja, joka on tunnettu savolaisesta vieraanvaraisuudestaan ja leppoisasta 

tunnelmastaan.  
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MATKAEHDOT 

 
 

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

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.06.2021, 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.  

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

Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

MATKAN AIKATAULU: 

 

TI 20.7.       KE 21.7. 

Klo 8:30 Rengon Teboil     Klo 7:00-9:30 aamupala ja huoneen luovutus   

Klo 8:55 Parolan R-kioski     Klo 9:45 lähtö Sodan ja Rauhan keskus Muistiin 

Klo 9:10 Wetterhoff Hml     Kesto n. 3,5h (myös kahvitauko) ja mahdollista 

Klo 9:30 Turengin linja-autoasema    käydä museokaupassa 

Klo 9:45 Tervakosken pikavuoropysäkki   Klo n. 15:30 ruokailu Tolkkilan kartanossa  

Klo 10:00 Riihimäen Matkakeskus    kotimatkalla 

Klo n. 12:45 Perillä Mikkelissä (matkalla 30 min. tauko) 

Klo 13:00-13:45 lounas Ravintola Greenerissä 

Klo 14:00-15:00 Puutarhakierros Mikkelipuistossa 

Klo 15:00 → majoittautuminen hotelliin 

Klo 17:30 → lähtö kesäteatteriin  

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

    myynti@hamebus.fi    01 
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