KESÄMATKA
9.-10.8.19
185

(pe-la)

€/hlö/2hh

Hintaan sisältyy:

Bussikuljetukset ohjelman mukaan, Jokipiin Pellavatehtaalla opastettu
kierros ja pullakahvit, noutopöytälounas ja tilaesittely Punaisen Tuvan
Viinitilalla, opastus ja pääsymaksut Nelimarkka-museossa, opastettu
kiertoajelu Kraatterijärven rannoilla ja tutustuminen Kivitipun
meteoriittikeskuksessa, majoitus Hotelli Kivitipussa 2-hengen huoneessa
aamiaisella, kesäteatterilippu Lappajärven kesäteatteriin ”Pari
Suhdetta”, väliaikakahvit, tutustuminen ja maistiaiset Alavuden
Öljynpuristamolla, käynti Tuurin kyläkaupassa.
Lähtö

Huittinen, la-asema
Pehula, tori
Kiikka, uimahalli
Vammala, la-asema

klo
klo
klo
klo

07:15
07:35
07:45
08:00

Tilausliikenne Pekka Palmgren Ky
0400 – 631 830
www.pekkapalmgren.fi
Ilmoittauduthan viimeistään 7.7.19! Peruutusehdot toimistostamme.

Pidätämme oikeuden matkan peruuttamiseen, mikäli matkustajamäärä ei ole riittävä.

Kesämatka Järviseudulle

9.-10.8.19 (pe-la)

Hinta

185 €/hlö/2hh

Hintaan sisältyy

* bussikuljetukset ohjelman mukaan
* opastettu kierros Jokipiin Pellavatehtaalla sekä pullakahvit
* noutopöytälounas Punaisen Tuvan Viinitilalla
* opastus ja pääsymaksut Nelimarkka-museossa
* opastettu kiertoajelu Kraatterijärven rannoilla ja Kivitipun meteoriittikeskuksessa
* majoitus Hotelli Kivitipussa 2-hengen huoneessa aamiaisella
* järvilaiva Weannettarella siirtymiset kesäteatterin ja hotellin välillä
* lippu Lappajärven kesäteatteriin ”Pari Suhdetta”
* väliaikakahvit teatterissa
* tutustuminen ja maistiaiset Alavuden Öljynpuristamolla
* käynti Tuurin kyläkaupassa

Lisämaksusta

Hotellissa 1hh-lisä

Hotelli Kivitippu

2017 remontoitu hotelli sijaitsee Euroopan suurimman kraaterijärven,
Lappajärven, rannalla. Hintaan sisältyy majoituksen ja aamiaisen lisäksi
kuntosalin sekä sauna- ja allasosaston käyttö.
Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi puh. 06 561 5000

Peruutusehdot

Yleiset valmismatkaehdot eivät ole voimassa tällä ryhmämatkalla.
Peruutus yli 35 vrk ennen matkan alkua: kulut 50 €/hlö.
Peruutus 34-14 vrk ennen matkan alkua: kulut 75% matkan hinnasta.
Peruutus 13-0 vrk ennen matkan alkua: kulut 100% matkan hinnasta.
Suosittelemme matkustajavakuutuksen hankkimista, joka korvaa
peruuntumisesta aiheutuvat kulut esim. sairastapauksissa.

27 €/hlö/vrk

Matkaohjelma:
pe 9.8.

Lähtö oheisen aikataulun mukaisesti kohti Etelä-Pohjanmaata. Klo 10
tutustuminen Jokipiin Pellavatehtaan toimintaan, pullakahvit sekä
ostosmahdollisuus tehtaanmyymälässä kierroksen jälkeen. Matka jatkuu
Alajärvelle Punaisen Tuvan Viinitilalle, jossa noutopöytäruokailu, viinitilan
esittely sekä ostosmahdollisuus tilaviinimyymälässä. N. klo 13:15 lähtö kohti
Nelimarkka-museota, jossa n. 1h opastettu kierros. Eero Nelimarkan taiteen
lisäksi vaihtuvana näyttelynä Minna Tuohisto-Kokon voimakkaista väreistä,
pienistä asioista ja suurista tunteista syntyneitä lasiteoksia. Klo 14:30 matka
jatkuu kohti Lappajärveä Järviseutu-oppaan johdolla. Matkalla kuullaan
mielenkiintoisia tarinoita Lappajärven synnystä, vieraillaan Vimpelin pyöreässä
kirkossa ja nähdään Vimpelin saarikentän lisäksi kauniita Järvimaisemia. Klo 16
saavutaan Hotelli Kivitippuun, jossa tutustutaan hotellin alakerrassa
sijaitsevaan Meteoriittikeskukseen. Majoittuminen huoneisiin.
Klo 18:15 siirtyminen Lappajärven kesäteatteriin järvilaiva Veannettarella (n. 15
min). Kesäteatteriesitys ”Pari Suhdetta” alkaa klo 19. Musiikintäyteinen
komedia parisuhteiden kimuranteista koukeroista. Kaksi katkeraa pariskuntaa,
palvelutahtoinen terapeutti ja vähäpuheinen teini ajautuvat törmäyskurssille
pikkukaupungissa, jossa kaikki haluaisivat olla jossain muualla. Avioliittoongelmat nousevat pintaan, kun pariskunnat etsivät piristystä ja potkua omiin
suhteisiinsa mm. musiikkiterapian avulla.
Löytyykö lopulta yhteinen sävel? Osuuko Amorin kaaresta lähtenyt nuoli
maaliinsa? Se selviää kesällä 2019!
Lavalla nähdään: Nina Tapio, Ville Pusa, Sani, Janne Virtanen, Jani Karvinen ja
Vieno Virtanen. Mukana myös Pasi Ojalan luotsaama livebändi.
Väliajalla nautitaan väliaikakahvit. Esityksen jälkeen paluu hotellille
Järvilaivalla.

la 10.8.

Aamupala hotellilla. Klo 9 lähtö Alavuden Öljynpuristamolle, jossa tutustutaan
kylmäpuristetun rypsiöljyn valmistukseen. Maistiaiset ja ostosmahdollisuudet
”Vietävän Hyvää” -lähituotteiden erikoismyymälässä.
Matka jatkuu kohti Tuurin kyläkauppaa, jossa ostosaikaa ennen kotimatkaa.

Tiedoksi

Peruutus aikaisemmin kuin 35 vrk ennen matkan alkua: 20 €.
Peruutus 34-15 vrk ennen matkan alkua: 50% matkan hinnasta.
Peruutus 14-4 vrk ennen matkan alkua: 75% matkan hinnasta.
Peruutus myöhemmin kuin 3vrk ennen matkan alkua: 100% matkan hinnasta.
Suosittelemme matkavakuutuksen sekä sen yhteyteen perutusturvan ottamista
omasta vakuutusyhtiöstä heti matkavarauksen tehtyänne. Ennen matkan
alkua tai matkan aikana sairauden tai tapaturman sattuessa matkanjärjestäjä
ei enää suorita takaisinmaksua

Aikataulu

Huittinen, la-asema
Pehula, tori
Kiikka, uimahalli
Vammala, la-asema

klo
klo
klo
klo

07:15
07:35
07:45
08:00

Varaukset

Tilausliikenne Pekka Palmgren Ky
0400-631 830
www.pekkapalmgren.fi
tilausliikenne@pekkapalmgren.fi

