
 

       

Pirkanmaan kansallisen senioripiirin matka 

MUSTION LINNA, ÖRÖN SAARI JA SÖDERLÅNGVIK 31.5. – 1.6.2022 

 
 
Kesäretkellä suuntaamme Suomen eteläisimpään saaristoon eli Hiittisten saaristoon ja Kemiönsaareen. 
Vierailemme Örön saarella nauttien merellisistä tunnelmista, tutustumme Mustion Linnaan, kuljemme 
Helene Schjerfbeckin jäljillä Tammisaaressa ja vierailemme Söderlångvikin kartanossa. 
Tervetuloa mukaan. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
Tiistai 31.5.  
Klo 09.00 Lähtö Tampereen linja-autoasemalta kohti Raaseporia ja Mustion Linnaa. Matkaa kertyy n. 
 215 km. Matkalla nautimme sämpyläkahvit. 
n. klo 12.00 Saapuminen Mustion Linnaan, jossa teemme opastetun kierroksen. Mustion Linna on 
 yksi Suomen arvokkaimmista herraskartanoista. Päärakennus toimii nykyään museona. 
 Sitä ympäröi yksi Suomen suurimmista yksityisistä puistoista, joka rakennettiin alun perin 
 barokkityyliin 1700 -luvulla. Puisto ja linna sijaitsevat lähellä vanhaa Mustion ruukkikylää.  
Klo 13.00 Noin tunnin kierroksen jälkeen nautimme kevyen lounaan. 
 
Klo 14.00 Matkamme jatkuu Raaseporiin, jonne matkaa on n. 25 km. Tutustumme Raaseporin 
 linnaan, joka on yksi Suomen komeimmista keskiaikaista linnanraunioista. Se kertoo 
 kiehtovasta keskiajasta, jolloin Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa. Elämänmeno 
 Raaseporin linnassa vaihteli hallintokeskuksen arjesta loisteliaaseen hovielämään. Linna 
 rakennettiin 1370 -luvulla veden ympäröimän silokallion päälle Uudenmaan 
 hallintokeskukseksi ja sen tehtävänä oli valvoa Suomenlahden merenkulkua ja kauppaa. 
 Teemme opastetun kierroksen linnassa. HUOM! Linnassa on portaita. Täältä jatkamme 
 Tammisaareen eli nykyiseen Raaseporiin ja majoitumme keskustaan. 
 
 
 HOTELLI MARINE 

     
 Motelli sijaitsee Raaseporin keskustassa vain kivenheiton päässä torista, 
 vierasvenesatamasta, kirkosta ja vanhasta kaupungista. Motel Marinessa on ravintola, 
 baari, yhteinen oleskelutila, puutarha, terassi, ilmainen wifi. Huoneissa on tv, puhelin, 
 kylpyhuone ja oma sisäänkäynti ulkoa. Huoneissa on kokoeroja. Vastaanotto on avoinna 
 ympäri vuorokauden. https://motelmarine.fi/fi/ 
 
  
Klo 16.50 Kävelemme hotellista Cafe Schjerfbeckiin, josta lähdemme opastetulle Helene 
 Schjerfbeck -kävelykierrokselle klo 17.00. Näemme puistot ja rakennukset, joista 
 Helene sai teoksiinsa inspiraatiota ja kuulemme hänen muotokuviensa malleina toimivista 
 ystävistään. Kierros kestää 1h 15 min, jonka jälkeen nautimme kevyen illallisen Cafe 
 Schjerfbeckissä. 
 



 

Keskiviikko 1.6.  
 Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme retkelle Örön saarelle ja Söderlångvikiin. 
Klo 09.00  Lähdemme bussilla hotellista kohti Kasnäsiä. 
Klo 10.00 Tilauslaiva lähtee Kasnäsin satamasta kohti Örön saarta. Laivamatka kestää 50 

minuuttia. Laivalla munkkikahvit.  
Klo 10.50 Saavumme Örön saarelle. Kävelemme satamasta opastuskeskukseen.  
Klo 11.15 -  13.00 
 Opastettu kierros saarella kävellen. Örö kuuluu Saaristomeren kansallispuistoon. Sata 
 vuotta suljettuna sotilasalueena ollut Örön linnakesaari tutustuttaa 
 rannikkopuolustuksemme historiaan Venäjän tsaarin ajoilta nykypäivään. Saaren 
 päänähtävyydet ovat hienosti säilyneet kasarmialueet, järeät Obuhov-tykit sekä eri-ikäiset 
 puolustusasemat ja linnoitteet. Linnakehistoriansa ansiosta ulkosaariston Örö on myös 
 yksi Etelä-Suomen tärkeimmistä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien keskittymistä. 
Klo 13.00 – 14.00 

Nautimme lounaan saaren ravintolassa.   
 Klo 14.30 Tilauslaivamme lähtee kohti Kasnäsiä, jonne saavumme klo 15.20.  
 
 Kasnäsistä ajamme Söderlångvikin kartanoon, joka on taidemesenaatti Amos 

Anderssonin maaseutukartano. Teemme opastetun kierroksen ja nautimme pullakahvit 
pihapiirin Cafe Vivianissa. 

Klo 17.30 Lähdemme paluumatkalle kohti Tamperetta.  
n. klo 19.30 Pysähdymme Portaan Nahkurinverstaalla kevyelle illalliselle ja jatkamme matkaa 

Tampereelle, jonne saavumme noin klo 22.00. 
 
 
    ****** 
 
 
Hinta: 336 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa min 35 matkustajaa 

354 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa min 30 matkustajaa 

372 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa min 25 matkustajaa 

398 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa min 20 matkustajaa 

 
  
Yhden hengen huoneen lisämaksu 35 euroa.    
  
 
 

Hintaan sisältyy:  
• bussimatkat ohjelman mukaisesti   
• yhden yön majoitus mainitussa hotellissa   
• aamiainen hotellissa 
• 3 x kahvit  
• 2x lounas, 2 x kevyt illallinen 
• opastetut kierroksen Mustion linnassa, Raaseporin linnassa, Örön saarella ja   
        Söderlångvikin kartanossa, opastettu Helene Schjerfbeck-kävelykierros  
• lauttamatkat Kasnäs-Örö-Kasnäs omalla tilauslaivalla  
• arvonlisävero  

  
Hintaan ei sisälly:  

• lisämaksu tilausbussikuljetuksesta Mäntästä tai Ruovedeltä 25 €/hlö meno- 
         paluu. Edellyttää vähintään 8 henkilöä.  
• ruokajuomat ja muut ruokailut  
• ruoka-aineallergioista ja muista erikoisruokavalioista veloitettavat lisäkulut  
• matkavakuutus ** suositellaan **  

  
 
 
Ilmoittautumiset matkalle 28.3.2022 mennessä. 
   



 

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Huom! muuttuva koronatilanne ei oikeuta 
kuluttomaan peruutukseen, jos matka muuten pystytään toteuttamaan.  Suosittelemme kasvomaskien ja 
käsidesin käyttöä.   
   
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure-
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 
Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden 
menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat 
viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista 
ja annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, 
sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.  Huomioithan, että tiukkaa 
ruokavaliota noudattaville tarjolla oleva valikoima on rajallinen.   
   
 

   

 

 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Kehräsaari A 212, Tampere 
Puh. 0440 477 070   
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
KKV 2107/06/Mj 
 
 

 

 
 
RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT 1.7.2018 ALKAEN 
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen 
sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Resviaria Oy on täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Resviaria Oy on hankkinut suojan palauttaakseen 
suorittamasi maksut ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi sitä varalta että 
yrityksestä tulee maksukyvytön.  
   
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja toukokuussa 2018 
allekirjoittamia yleisiä matkaehtoja. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu 
ottaen huomioon matkapaketteja koskevan direktiivin (EU2015/2302) ja lain pakottavat säännökset. Matkan 
erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja: 
 
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT 
Matka maksetaan kahdessa erässä: ennakkomaksu 80 euroa, kun olet saanut vahvistuksen osallistumisesta. 
Loppumaksu erääntyy 29.4.2022 mennessä. Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun. 
 
PERUUTUSEHDOT: 
- Mikäli matka peruutetaan viimeistään 10.4.2022, veloitetaan toimistokulut 50 €/hlö + tilatut tapahtumaliput. 
- Mikäli matka peruutetaan 11.4. – 28.4.2022, veloitetaan ennakkomaksu 80 €/hlö + tilatut tapahtumaliput. 
- Mikäli matka peruutetaan 29.4.- 16.5.2022, veloitetaan 50 % matkan hinnasta+ tilatut tapahtumaliput. 
- Mikäli matka peruutetaan 17.5.2022 tai myöhemmin, peritään 95 % matkan hinnasta+ tilatut tapahtumaliput. 
 
Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden matkustajan seurue majoittuu samaan huoneeseen ja joku 
seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen 
johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä ryhmä 
voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, 
jolloin matkalle lähtevä ryhmä vastaa mahdollisista lisäkuluista.  
 
Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalla sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua 
matkaan siksi, ettei hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa 
passia tai viisumia, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.  
 
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. Matka ei sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme 
jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus  



 

oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman 
varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös 
vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos 
kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on 
rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön 
vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla). 
 

Matkustajalla on oikeus luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää matkalle 
osallistumista koskevat ehdot. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen 
muutoksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä yhteistyökumppanin veloittamat todelliset kulut.    
 

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, 
jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, 
vaikka kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä olosuhteita voivat olla esim. viranomaismääräykset, 
ilmatilarajoitukset, sotatoimet, luonnonkatastrofit. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin 
keskeytyminen voi olla kyseisiä syitä.     
 
Tietoa turvallisuustilanteesta saat ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi ja rokotuksista/ 
terveystilanteesta saat nettisivulta www.rokote.fi. 
 
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI 
Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle 
ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin vii-
meistään 20 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset matkustajan jo maksamat maksut palautetaan 
peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille. Matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä 
matkustajia.  
 
MATKUSTAJAN REKLAMAATIOVELVOLLISUUS 
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän 
edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin 
oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän suorituksessa olleeseen virheeseen. 
 
MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VAHINGOISTA 
Resviaria Oy järjestää vapaa-ajanmatkoja eikä ole vahingonkorvausvelvollinen liikeasioille välillisesti aiheutuvista 
ongelmista, jos esim. matkalta paluu myöhästyy. Matkanjärjestäjä ei ole korvausvelvollinen matkustajan itse 
matkaohjelmaan tekemistä muutoksista tai käyttämättömistä palveluista. 
 
MIES- JA NAISPAIKAT 
Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneen lisämaksun, mikäli toista mies- tai 
naispaikkalaista ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa. 
 
MATKUSTAJATIEDOT 
Matkustajat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta matkustajatietoja tai anna etukäteistietoja 
matkalle osallistujista. Tietojen luovuttaminen ei jälkikäteenkään ole luvallista. Täten pyydämme Teitä itse 
vaihtamaan matkalla solmimienne tuttavuuksien kanssa yhteystietonne. 
 
ASIANTUNTIJAN VAIHTUMINEN  
Pidätämme oikeuden käyttää nimetyn asiantuntijan sijaan toista opasta pakottavassa tilanteessa, esim. nimetyn 
asiantuntijan ollessa estynyt sairastumisen tai muun vakavan syyn johdosta. Asiantuntijan vaihtuminen toiseen ei 
oikeuta vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai matkan peruuttamiseen kuluitta.  
 
RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT 
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 50 euroa/henkilö. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


