
Itä-Suomen  
Autoteknillisten Yhdistysten yhteinen  
syysopintomatka 13.–16.10.2018 (la-ti) 

kohteena Tukholma 
 

 
Matkaohjelma: 
la 13.10. klo 10:15 Kuopio, linja-autoasema, laituri 8 

klo 10:30 ABC Pitkälahti 
klo 11:05 Unnukka, Leppävirta 
klo 11:30 ABC Varkaus 
klo 12:15 ABC Juva ja Juvan jälkeen ajamme rauhalliseen tahtiin bussillamme Helsinkiin.  
Matkan varrella virkistäviä taukoja. Saapuminen Katajannokalle klo 16.30.  
klo 17:30 Viking Mariella lähtee Helsingistä. 
Majoittuminen hytteihin ja merimatkasta nauttiminen 
Buffet-ruokailu ruokajuomineen lisämaksusta (35€/hlö) 

 
su 14.10. Meriaamiainen laivalla 
 klo 10:00 laiva saapuu Tukholmaan. 

Opastettu kiertoajelu (kesto 2h, opastus Suomeksi). 
 Vierailu ABBA-museolla (audio-opastus Suomeksi). 
 Majoittuminen Scandic Malmen hotelliin. Loistava sijainti Södermalmin ytimessä! 
 Ilta omaan tahtiin kaupungin sykkeestä nauttien. 
    
ma 15.10. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  

Klo 08:00 lähdemme Södertäljeen ja tutustumiskohteeseemme Scanialle. 
Vierailu 09:00 – 14:00 (tutustumme kokoonpano- ja moottoritehtaaseen, sekä museoon). 
klo 14:00 lähdemme kohti Tukholmaa ja satamaan saavumme viimeistään 15:30. 
klo 16:30 Viking Gabriella lähtee Tukholmasta kohti Helsinkiä. 
Majoittuminen hytteihin ja merimatkasta nauttiminen 
Buffet-ruokailu ruokajuomineen lisämaksusta (35€/hlö) 
 

ti 16.10. Meriaamiainen laivalla 
 klo 10:10 laiva saapuu Helsinkiin. 

Paluu lähtöpaikkakunnille sopivasti taukoja pitäen. 
 

 
Hinta: 285 € / hlö  
 
Hintaan sisältyy:  

 Mukavaa matkaseuraa saman henkisten ihmisten myötä 

 Bussimatkat em. ohjelman mukaan - Oma bussi mukana Ruotsissa 

 kuljettajana Tommi Suhonen ja matkanjohtajana Antti Kovanen 

 Laivamatkat Helsinki – Tukholma – Helsinki B2-luokan hytissä  
(yläkannen sisähytti, kaksi alavuodetta) 

 Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 94 €/3 yötä) 

 Meriaamiainen (2), sekä hotelliaamiainen (1) 

 Tukholman opastettu kierros (2h) 

 ABBA-museon audio-opastettu (kuulokkeet) pääsylippu 
 
 



Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, muut laivaruokailut 
 
Laivaruokailu etukäteen varattuna buffet-pöydästä ruokajuomineen:  

meno 35 €/aik. ja paluu 35 €/aik. sis. juomat. 
 
Hotellit: matkatoimisto pitää oikeuden vaihtaa hotellia saman tasoiseen vastaavaan 
14. – 15.10. Scandic Malmen.  

https://www.scandichotels.fi/hotellit/ruotsi/tukholma/scandic-malmen/huoneet 
 
 
Matkalle mukaan passi tai virallinen henkilötodistus.  
Lisätietoa laivoista https://www.vikingline.com/fi/ 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on KATY:n kannatusjäsen MATKA-MAINIO OY. 
 
Muuta: Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia. 
 
 Mukaan mahtuu 40 iloista matkaajaa ja mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä! 
 Olethan siis nopea ja ilmoittaudut heti  
 
Matkan maksaminen: Matka laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Peruutusehdot toimitetaan laskun 
yhteydessä! 
 
Ilmoittautuminen: Antille; puheenjohtaja@katy.fi (050-5028 050) tai Tommille; sihteeri@katy.fi  
(050-360 5930). Ilmoittautuessa muista kertoa nimi, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero (matkalla 
mukana oleva), sekä sähköpostiosoite. Ilmoitathan myös mistä nouset bussiin! 
Matkalle mukaan passi tai henkilötodistus! 
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