
 

 

 

 
MARION RUNG YSTÄVÄNPÄIVÄKONSERTTI 

 

Lähde mukaan iskelmälegenda Marion Rungin iloiseen 
ystävänpäiväkonserttiin kauniiseen Haikon Kartanoon 

 
 

  
 

 
Matka-aika 13. – 15.2.2021 (2 yötä) 
 
Matkakohde  Haikon Kartano, Porvoo 
 
Ryhmän koko 20–50 henkilöä  
 
 
Matkaohjelma Lauantai 13.2.2021 
 
 Lähtö aamutuimaan Oulusta ja ajomatka Porvooseen. Matkamme kestää noin 8 tuntia 

pysähdyksineen. Omakustanteisen lounastauon pidämme Pihtiputaalla Takkatuvalla. 

Saavumme iltapäivällä kauniiseen Porvooseen ja upeaan Haikon Kartanoon. 

Majoittuminen ja buffet illallinen hotellissa. Mahdollista rentoutua ilta kylpylän puolella tai 

ulkoilemalla. 

 
 Sunnuntai 14.2.2021 
 
 Aamiainen omaan tahtiin hotellissa. Päivä vapaata aikaa 

tutustua historialliseen Haikon Kartanoon, rentoutua 

kylpylässä, nauttia päivästä ulkoilemalla tai tutustumalla 7 

km päässä olevaan Porvoon vanhaan kaupunkiin. 

 

 Nautimme päivällisen buffet pöydästä ennen konserttia. 

 
 Klo 18.00 Marion Rungin konsertti, sisältäen kuohuviinin 

 
  
 



 

 

  
Maanantai 15.2.2021 

 
 Aamiainen omaan tahtiin hotellissa. 
 
 Klo 9.30 Muotinäytös / Seniorimuotia, jonka jälkeen mahdollisuus ostoksiin. 
 
 Klo 11 huoneiden luovutus ja kotimatka alkaa.  
 
 
Majoitustiedot Hotelli Haikon Kartano 
 

Haikon Kartanon juuret ulottuvat 1300-luvulle. Nykyinen Kartanon päärakennus on 

professori Armas Lindgrenin piirtämä ja se on vuodelta 1913. Haikon Kartano siirtyi 

Vuoriston suvun omistukseen vuonna 1965 ja seuraavana vuonna se aukeni Suomen 

ensimmäisenä Kartanohotellina. 

 

 Hotelli Haikon Kartanon alueella sijaitsee kaksi hotellirakennusta. Kartanohotelli ja 

kylpylähotelli. Me majoitumme kylpylähotellin puolelle. Kaikissa hotellihuoneissa on tv, 

minibaari, Wlan, kylpyhuone suihkulla, kylpytakit ja pyyhkeet sekä hiustenkuivaaja. 

 

   
 
 
Hintaan sisältyy  

- Bussikuljetus laadukkailla JS Matkat kalustolla 
- Majoitus jaetussa 2hh 2 yötä 
- Kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö 
- 2 x buffet aamiaiset hotellissa 
- 2 x buffet illalliset hotellissa 
- Marion Rung konsertti sisältäen lasin kuohuviiniä  

 
Matkan hinta 324 € / henkilö  
 
 Laskutuslisä 15e/lasku sähköpostilla tai 20e/lasku postissa lisätään matkan hintaan. 
 

Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 20 matkustajaa. 
 

 
Lisämaksusta Yhdenhengenhuone 120 € / 2 yötä. 
  
 
Ilmoittautumiset Oulun Matkatoimistoon  

Puh. 08-336 900 
myynti@oulunmatkatoimisto.fi 
 

Matkan maksaminen 4.1.2021. 
 



 

 

 
Muutos ja peruutusehdot Peruutusehdot: Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa 

- 4.1.2021 jälkeen, pidätetään peruutuskuluina 95 % matkan hinnasta  
 

Jos seurueen jäsen peruu matkansa, perimme majoituksen vajaakäyttökulut 
peruuttajalta. 

 
Suosittelemme kattavaa matkustajavakuutusta matkalle. Matkavakuutus suositellaan 
voimaan otettavaksi heti ensimmäisen maksusuorituksen yhteydessä. 

 
Lisätietoja Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 

matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-
oikeuksia. Oulun Matkatoimisto Oy on täysin vastuussa koko matkapaketin 
asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Oulun Matkatoimisto Oy on hankkinut 
lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy 
matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksistä tulee 
maksukyvyttömiä. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä 
oikeuksista annetaan nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 
Kyseessä on matkapaketti, johon sovelletaan erityisehtoja. Oulun Matkatoimiston 
valmismatkojen lisä- ja erityisehdot ovat nähtävissä nettisivuillamme 
http://www.oulunmatkatoimisto.fi/matkaehdot.7.html 

 Jos teillä ei ole mahdollisuus tutkia ehtoja nettisivuiltamme, voitte tiedustella ehtoja 
toimistostamme. 

 
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja 
varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan 
EU:n tietosuojalain periaatteita. 

 
  
  
 
 
  

Matkaterveisin, 
 

OULUN MATKATOIMISTO OY 
 
Henna Tauriainen 
 
044 774 0031 
henna.tauriainen@oulunmatkatoimisto.fi 

 


