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Ruotsin matka 10.-14.42019 
                    
 
 
Lennot Finnair  10.4. Helsinki – Kööpenhamina AY953  kello 12:00-12:40 

14.4. Kööpenhamina – Helsinki AY956  kello 17:00-19:30 
 

Majoitus 10.-14.4. (4 yötä) 
Elite Hotel Savoy 
Norra Vallgatan 62 
21122 Malmö 
 
10.4. Keskiviikko  
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa matkajohtaja odottaa kello 10:30. Siirtyminen 
lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen kautta lennon lähtöportille. Finnairin lento AY953 lähtee kello 
12:00. Kööpenhaminaan saavutaan kello 12:40 paikallista aikaa (Kööpenhaminassa kello tunnin jäljessä).  
 
Paikallisopas ja bussi odottavat kentällä ja siirtyminen bussiin. Matka jatkuu siltaa 
pitkin Ruotsia, jossa vierailu Hallongården tilalla Trellborgissa. Tilalla viljellään 
vadelmaa, mustikka, karviaisia ja parsaa.  Lounas ja tilan esittely kello 14:00. 
http://www.hallongarden.com  
 
Iltapäivällä noin kello 16:00 vierailu Gränsbon vilja- ja perunatilalla. 
www.gransbo.com 
 
 
Majoittuminen hotelliin Malmöhön ja yhteinen päivällinen hotellin ravintolassa kello 19:00.  
 
 
11.4. Torstai  
Aamiainen hotellissa. Päivän aikana kuljetaan pitkin rannikkoa kaakkoisosassa niin kutsutussa Ruotsin 
Toscanassa. Vihreänä kumpuileva maasto ja viljavat pellot päättyvät mereen, jossa toisella puolella 
sijaitsee Puola ja Baltia. 
 
Vierailu Gunnarshögin tilalla kello 10:15. Tutustuminen rapsiöljyn valmistusprosessiin. Tila valmistaa 
öljyä paikallisten tuottajien rapsista. www.gunnarshog.se 

 
 
Vierailu Ystadissa Alen kivillä. Alen kivet (ruots. Ales stenar) on laivalatomus 
eli laivamaisen kuvion muodostava kiviasetelma. Se on Ruotsin suurin 
säilynyt laivalatomus ja suosittu tutustumiskohde. 
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Matka jatkuu kalastajakylään, jossa paikallinen lounas silakasta kello 12:00 Kåseberga Fisk 
satamaravintolassa. 

Kivik on tunnettu omenoistaan: vierailu ja opastettu kierros Kiviks Musterin omentatilalla 2 ryhmässä 
(kello 14:30 ja 15:20). Tilalla oma  informaatiokeskus Äpplets Hus (omenatalo) , putiikki, ravintola, 
taimisto ja omenaviljelmät. www.kiviksmusteri.se/sv 

Paluu Malmöhön. 

12.4. Perjantai  
Aamiainen hotellissa. Vierailu Rårösgårdenin maitotilalla. 

Lounas maalaisravintolassa, jossa tapaaminen LRF: edustajan kanssa. Edustaja kertoo työstään ja 
Ruotsin maataloudesta.  

Opastettu kaupunkikierros Lundissa, joka on yksi Ruotsin vanhimmista kaupungeista, vaikkakin se oli 
tanskalainen aina vuoteen 1658 saakka.  Vierailu Lundin tuomiokirkossa. 

Paluu Malmöhön, jossa opastettu kiertoajelu. Vapaata aikaa ja yhteinen päivällinen perinteisessä 
Rådhuskällaren ravintolassa.  

13.4. Lauantai  
Aamiainen hotellissa. Päivän aikana kuljetaan länsirannikolla, Bjären ja Kullahalvön niemimaalla. Bjären 
alue on kuuluisa uusista perunoista, sillä se on alue josta ensimmäiset uudet perunat melkein aina 
tulevat.  

Vierailu Skottorps Säteri tilalla, jossa 3000 hehtaaria viljelysmaata ja maidontuotantoa omassa 
meijerissä. www.skottorpssateri.se 

Seuraavaksi vierailu Dalen Potatis perunatilalla Båstadin alueella. www.facebook.com/dalenpotatisab 

Lounas Hovs Hallar ravintolassa, joka sijaitsee luonnonkauniilla Bjären niemimaalla. Mahdollisuus 
kävelyyn alueella jossa Ingmar Bergmanin Seitsämäs sinetti kuvattiin. 

Paluumatkalla Malmööhön mahdollisuus poiketa Helsingborgissa. Täältä Tanskan niin läheltä, kuin se 
mantereelta on mahdollista.  

Illallinen kello 19:00. 

14.4. Sunnuntai 
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Lähdetään kohti Ruotsin lounaiskärkeä, kuvankaunista 
Skanörin ja Falsterbon kylää.  
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Niemimaa on tunnettu ainutlaatuisesta luonnosta ja lintujen käyttämänä 
muuttoväylänä pohjoiseen. Skanör med Falsterbo koostuu kahdesta 
keskiajalla perustetusta kaupungista: Skanöristä ja Falsterbosta, joita 
hallittiin yhtenä kaupunkina jo vuodesta 1754 lähtien. Kaupungit 
kasvoivat asutukseltaan yhteen 1900-luvun aikana. 

Tutustuminen Falsterbon Naturumiin, joka on yksi Ruotsin 33 
”luontokeskuksesta”. Naturumin ajatus on lisätä tietoa ja mielenkiintoa 

luontoa ja kulttuurihistoriaa kohtaan. 

Skanörissä kävellään mukulakivikaduilla ja katsellaan taloja, joissa posliinikoirat ovat ikkunoissa.  
Lounas  Ängavallen luomutilalla. Lounaan jälkeen tilan esittely, tilalla oma ravintola, hotelli, lihan- ja 
maidonjalostusta ja maatilapuoti. 

Vierailun jälkeen matka jatkuu Tanskaan, Kööpenhaminan lentokentälle, jonne saavutaan kello 15:00. 
Finnairin lento AY956 Helsinkiin lähtee kello 17:00 ja saapuu Helsinkiin kello 19:30. 

Matkan hinta 1200 €/henkilö, 2 hengen huoneessa (kun 30 lähtijää) 
Lisämaksu 1 hengen huoneesta 190 €

Hintaan sisältyy 
- lennot Helsinki - Kööpenhamina - Helsinki Finnairin lennoilla 

turistiluokassa
- matkustajamaksut ja lentokenttäverot
- matkatavarat; 1 laukku ruumaan, max 23kg ja käsimatkatavara 8kg
- 4 yön majoittuminen 2 hengen huoneissa ja aamiainen
- 5 lounasta, 3 päivällistä
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- tilavierailut ohjelman mukaan
- pääsymaksut; Naturum, Lundin tuomiokirkko
- paikallinen opas
- Forssan Matkatoimiston matkanjohtaja

Lisämaksusta 
- 1 hengen huone 190 €
- ruokajuomat

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista. 

Hintaperuste: Hinta perustuu 10.10.2018 tiedossamme oleviin hinnastoihin ja viranomaismaksuihin. 
Mikäli ne muuttuvat, pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin.  
Lisäksi hinta edellyttää hintarivillä mainitunkokoista ryhmää, ja että varaukset saadaan tilauspäivänä 
tehtyä tarjoustamme vastaavasti. Oikeus muutoksiin pidätetään, kunnes varaukset on tehty ja 
vahvistettu. 
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