
Lähde marraskuussa isänpäivänä itälappilaisten mukaan 
ihmettelemään Tuurin kyläkauppaa, Hotelli OnnenTähden 
loistoa ja Ähtärin eläinpuistoa! Ja viettämään yhteistä aikaa 
puolison tai ystävien kanssa, syömään hyvin ja hankkimaan 
herkkuja tai lahjoja pukinkonttiin tai Suomi100-juhlaan!

Yövy ruhtinaallisesti OnnenTähdessä, shoppaile Suomen suurimmassa tavaratalossa, 
Tunteiden ja tarinoiden kyläkaupassa ja vieraile Ähtärin eläinpuistossa, missä valmistellaan 
joulukuussa Kiinasta saapuvien Suomen ensimmäisten pandojen saapumista! Paikalla ovat jo
suloiset pikkupandat!
Päivälliset OnnenTähdessä ja OnnenKivessä, ja paluumatkalla ostoskierros Haaparannassa. 
Lasten kanssa matkaavat voivat kokea Duudsoneiden Activity Parkissa kaksi tiukkaa tuntia 
liikunnan riemua!

Matkan hintaan sisältyy matkat linja-autolla Sallasta tai Kemijärveltä, majoitus Hotelli 
OnnenTähdessä aamu- ja iltasaunalla, molempina aamuina runsas aamiainen ja kaksi 
päivällistä OnnenKivi ja OnnenTähti-ravintoloissa.
Lisäksi esittelykierros Keskisen kyläkaupassa, jolle toivomme tietysti ehtivän myös yrittäjä 
Vesa Keskisen, pääsylippu Ähtärin eläinpuistoon, matkapäivinä pystykahvit ja matkalla 
opastus Pohjanmaan ihmeisiin. Paluumatkalle mukaan tuotepaketti! Torniossa 
omakustanteinen vierailu Duudsoneiden Activity Parkissa.

Perjantai 10.11.2017
Lähtö kello 7 Sallasta linja-autoasemalta ja kello 8 Kemijärven linja-autoasemalta.
Kahvitauko Ranualla noin kello 10.30.
Omakustanteinen lounas Vihiluodon kalassa, Rytiniementie 4 Tupoksella kello 13-14. 
Tarjolla kermainen lohikeitto, juoma, leipä, kahvi 9,90€. Myytävänä erilaisia kalajalosteita.
Tauko Iso-Kärkkäisen talossa Kahvila Häggman, Ollilanojankatu 2, Ylivieska noin kello 
15.30-16. Saapuminen Hotelli OnnenTähteen Tuuriin noin kello 19. Päivällinen 
OnnenTähti-ravintolassa ja majoittuminen. Iltasauna naiset kello 20 asti ja miehet kello 20-
22. Matkan hintaan sisältyy yksi seuraavista (grillipihvi +6€, ateriat tilataan etukäteen):

Keittiomestarin mozzarellakuorrutetut kasvispihvit (G) Mozzarellajuustolla gratinoituja kasvispihvejä, pariloituja kauden 
kasviksia, keittiömestarin kermaista valkosipulitomaattikastiketta, bataattiranskalaisia

OnnenTahden aurajuustokanaa (L, G) Aurajuustolla gratinoitua kanafileetä, pariloituja kauden kasviksia, savuista 
punaviinikastiketta, aurajuustoperunoita

Tuurin tuplajuusto Muhkea hampurilaissämpylä, itse tehty naudan täysjauhelihapihvi (200 g), cheddar-juustoa, 
savuchilimajoneesia, salaattia, tomaattia, punasipulia, cheddarkastiketta, coleslaw-salaattia, olutpaneroituja sipulirenkaita, 
savuchili- ja valkosipulidippiä, tikkuperunoita 

Grillipihvi (L, G) Pariloitua naudan ulkofileetä, pariloituja kauden kasviksia, grilli- ja valkosipulimaustevoita, 
maalaislohkoperunoita



Lauantai 11.11.2017
Aamusauna naiset kello 6-8 ja miehet kello 8-10 ja aamiainen.
Kyläkauppa Veljekset Keskisen esittelykierros kello 9, jonka jälkeen kaupoille! Netistä 
kannattaa tarkistaa tarjoukset ennen matkaa.
Lähtö Ähtärin eläinpuistoon kello 11.30. Tapaamme tuttuja eläimiä, mutta myös 
esimerkiksi suloiset pikkupandat! Olemme takaisin OnnenTähdessä kello 14.30.
Illallisbuffet OnnenKivessä kello 18.
Alkupalat: Talon vihersalaattia (M,G) Kirkasta perunasalaattia (M,G) Hedelmäistä leipäjuustosalaattia (L,G) Italialaista 
salamisalaattia (M) Kylmäsavulohta ja ranskankermakastiketta (L,G) Mustaherukkasilliä (M,G) 
Pääruoka: Kuorrutettua porsaan ulkofileetä (L,G) Broileripataa Provence (L,G) Riisiä (M,G) Kermaperunoita (L,G) 
Hunajajuureksia (L,G)  Jälkiruoka: Wienernougat-herkkua (G) Kahvi/tee & konvehteja 

Iltasauna naiset kello 18-20 ja miehet kello 20-22.

Sunnuntai 12.11.2017
Aamusauna naiset kello 6-8 ja miehet kello 8-10 ja aamiainen. Kaupat avautuvat kello 9.
Lähdemme kotimatkalle huoneiden luovutuksen jälkeen kello 10. 
Omakustanteinen lounas ABC Hiekkasärkät Kalajoella kello 13-14 seisova pöytä 9,50€.
Haaparannassa pysähdys ja kahvit kello 17.30-20. Rajalla-kauppakeskus, IKEA, ICA. 
Halukkaille lisämaksusta Duudson activity park (yli 7-vuotiaat alle 65-vuotiaat, eläkeläiset 
12€, yli 65-vuotiaat ilmaiseksi).
Kemijärvellä noin kello 22.15 ja Sallassa noin kello 23.

Matka sisältää:
-kyydin linja-autolla Salla-Kemijärvi-Tuurin kylä, Alavus-Ähtäri-Tuurin kylä, Alavus-
Haaparanta-Kemijärvi-Salla (kuljettaja Reijo Virkkula Sallasta)
-majoitus OnnenTähdessä 2hh Tähti standard -huoneessa
HOX! Lisämaksusta 20€/henk. Onni Superior/Tähti Superior 40 m² (varattu muutama)
-aamiainen seisovasta pöydästä x 2
-matkapäivinä yhdet pystykahvit
-päivällinen OnnenKivi ja OnnenTähti x 2 (ruokajuomana vesi, kotikalja,maito/piimä)
-tuotepaketti paluumatkalle Tuurin Kyläkaupasta
-pääsyliput kohteisiin ja matkanjohtajan palvelut

Hinta aikuinen 270€, lapsi 210€ (lisävuoteessa kahden maksavan aikuisen seurassa, 
lastenannokset OnnenTähti-ravintolassa ja OnnenKivi-ravintolassa, lasten tuotepaketti)
Majoitus ystävien kanssa aikuinen 3hh 255€
Matka toteutuu, jos lähtijöitä vähintään 30.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Matka Hermes/Katja Palmqvist, palmqvist.katja@gmail.com 
tai 044-243 3343. Viimeinen päivä ilmoittautumisille perjantai 25.9. kello 17 mennessä.
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