
B O K A  S N A B B T !
De mycket populära resan till
antikmässan i Stockholm är här
igen!
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Teatterresa till Pärnu – 
Wienerfilharmonikernas konsert och Kernu herrgård

Musik i världsklass i Pärnu, Estland.
Wienerfilharmonikernas Strauss-orkester gör sin i historien första turné i Estland i december. Konserten
kommer bestå av klassiska mästerverk av bl.a. Haydn, Brahms, Mozart, Strauss.

Mångsidigt program
På vår teaterresa i december kommer vi åka med Eckerö Line till Tallinn, där charterbussen väntar på oss i
hamnen. Vi åker direkt till Pärnu från hamnen och checkar in på vårt hotell, det 4-stjärniga Estonia Resort &
Spa. Vi äter en gemensam middag på hotellet innan vi tar bussen till Pärnu konserthus och konserten börjar.
Följande morgon njuter vi av en hotellfrukost och beger oss därefter mot Kernus herrgård. Väl på plats får vi
en guidad rundtur i den kungliga herrgården och äter en gemensam lunch. Efter lunchen för bussen oss till
hamnen i Tallinn och vi tar Eckerö Line till Helsingfors.

Resans pris är 305 € / person i delat
dubbelrum. Extra avgift för enkelrum + 35 €.
En byråavgift på 15 € / bokning tillkommer.

Resan genomförs om vi fått ett tillräckligt stort
antal anmälda resenärer.

305 €
ENKELRUM +  35  €

PRIS /  PERSON

Båtresor Helsingfors-Tallinn-Helsingfors,
däcksplatser, Eckerö Line m/s Finlandia.
Transport med egen charterbuss enligt programmet
i Estland: Tallinn-Pärnu-Kernu-Tallinn
Måltider: 1 x frukost, 1 x middag 1 x lunch
Logi på 4-stjärniga hotellet Estonia Resort & Spa
Biljett till Wienerfilharmonikernas konsert, samt en
guidad rundtur (på finska) i Kernus herrgård
Aarrematkats reseledares tjänster

Resetid: mån 12.12. – tis 13.12.2022

I priset ingår:

Läs mer: www.aarrematkat.com/teatterimatka-
parnuun-wienin-filharmonikot

www.aarrematkat.com



Nyårsresa till Krakow, Polen

Arkitektur, musik och kulinaristisk njutning
Välkommen att fira nyåret i Krakow, Polen!
Aarrematkats Polenexpert Jukka Soisalon–Soininen har planerat ett festligt program till resan som arrangeras
i samarbete med Auktionshus Helander.

Årsskiftets resa startar på fredagen 30.12.22, då vår grupp flyger med Finnairs direktflyg från Helsingfors till
Krakow kl. 9:35–10:55. När vi landat väntar vår charterbuss på att föra oss till vårt hotell Best Western
Kraków Old Town, som ligger alldeles intill gamla stan. Vi äter en gemensam lunch och beger oss efter det på
en guidad promenadtur i Krakow. Den gemensamma middagen äter vi på den stämningsfulla restaurangen
Jama Michalika medan en pianist underhåller oss med musik av Chopin. Vi startar följande dag med
hotellfrukost och beger oss sedan till ett museum med Krakows julkrubbor. På eftermiddagen åker vi till det
kungliga slottet i Niepolomice. I slottet firar vi nyårsafton med en festlig slottsmiddag och får sedan följa med
det lokala nyårsfirandet i den lilla byn. Den tredje dagen bekantar vi oss med de majestätiska kyrkorna i
Krakow. Det finns över 60 kyrkor här, vi besöker bl.a. Mariakyrkan i utkanten av gamla stan. Till kvällen går vi
på den ansedda nyårskonserten i Krakow! Vi återvänder till Finland måndagen 2.1.23 med Finnairs direktflyg
Helsinki-Krakova klo 11:35–14:40.

Resans pris är 1095 € / person när resan görs i
delat dubbelrum. Extra avgift för enkelrum +
165 €. En byråavgift på 15 € / bokning
tillkommer.

Resan genomförs om vi fått ett tillräckligt stort
antal anmälda resenärer.

1095 €
ENKELRUM +  165  € 

PRIS /  PERSON

Finnairs direktflyg Helsingfors-Krakow-Helsingfors och
bagage max. 23 kg
Transport från flygfältet till hotellet t/r
Logi på Best Western Old Town hotellet 3 nätter
Måltider: 3 x frukost, 1 x lunch, 1 x konsert-middag, 1 x
festmiddag
Nyårskonsert
Utfärder och transport enligt programmet: Guidad
stadsrundtur till fots, besök i julkrubbsmuseum, utfärd till
Niepolomice och dess slott, besök i Mariakyrkan.
Utfärderna guidade på finska.
Aarrematkats reseledares samt Polenexperten Jukka
Soisalon-Soinisens tjänster (på finska)

Resetid: fre 30.12.2022 – mån 2.1.2023

I priset ingår:

Läs mer: www.aarrematkat.com/uudenvuoden-juhlamatka-
karkovaan

010 579 2470



Spa-resor till
Hapsal Estland
Välkommen till det populära spa-hotellet Fra Mare
Thalasso & Spa i Hapsal Estland! Aarrematkat
arrangerar tre spa-resor till Hapsal under hösten och
vintern 2022–2023.

Hotellet ligger vid havet, omgivet av tallskog.
Atmosfären i det hemtrevliga hotellet är lugn och
avslappnande, och hotellet ligger på
promenadavstånd från Hapsal centrum. Njut av en
traditionell spa-semester med ett mångsidigt
behandlingspaket och tillgång till Thalasso Spa-
avdelningen med havsvattensbassäng och bastu.
Halvpension ingår, helpension tillgänglig.

Fra Mare-resan är nästan "dörr-till-dörr". Vi har en
egen charterbuss med oss på hela resan ända från
Finland, vilket underlättar då bagage skall förs till
och från båten. Chauffören är med gruppen hela
semestern och ser till att allt löper.

H A A P S A L  -  L I T E N  M E N  A N S E D D
K U R O R T

Hapsal är en liten stad på Estlands västkust, ca. 100
km från Tallinn. Stadens gamla kurortsstämning är

ännu närvarande och den gamla strandpromenaden är

vackert återställd. Hapsal lockar resenärer med sina

gamla historiska hus där små caféer och affärer

upprättats.

Hapsals historia sträcker sig till 1200-talet då Hapsals
domkyrka byggdes. Idag finns bara ruinerna av kyrkan

kvar. Orten har varit en traditionell kurort sedan 1800-

talet, då Carl Abraham Hunnius lät bygga den första
lerspa-anläggningen. Hapsals rykte som kurort spreds

snabbt och orten blev aristokratins populära

sommardestination. Hapsal är fortfarande känt som en

kurort, med smala gator, romantiska trähus och ett

näpet stadshus i centrum.

Thalasso Spa Fra Mare*** är gemytligt och
hemtrevligt. Hotellet ligger vid havet, omgivet av
tallskog och passar utmärkt för de som njuter av
havet, motion och utomhusvistelse. Spa-hotellet är
byggt 1997 och har genomgått flertal renoveringar
de senaste åren. I första våningen finns en reception,
samt en bar och restaurang där även program
ordnas om kvällarna.

I Thalasso Spat finns en gedigen bassäng- och
bastuavdelning som inkluderar bl.a. två finska
bastun, ång-, salt-, infraröd-, samt sanariumbastu.
Bassängerna består av en havsvattenbassäng
(8x11m), en jacuzzi, samt en uppvärmd
utomhusbassäng. I hotellets Thalasso Day Spa -
vinge finns en behandlingsavdelning som förutom
spabehandlingar även har en frisörsalong och
skönhetsbehandlingar.

Hotellet har totalt 116 rum. Standardrum har separata
bäddar, laminatgolv, telefon, tv, dusch och wc.
Thassalo Spa -rummen ligger på andra våningen och
har, utöver standardutrustningen, även kylskåp,
havsutsikt och balkong. I hotellet finns även
trippelrum, familjerum och ett handikappanpassat
rum.

Spa-semester i Fra Maren passar även
rörelsehindrade fastän hotellet inte har hiss.
Ingången har en ramp och promenadvägarna på
gården är asfalterade. Rum för rörelsehindrade finns
på hotellets första våning på marknivå. I samma
våning finns restaurangen och behandlingsrummen.

S P A - H O T E L L E T  H A A P S A L U
T H A L A S S O  S P A  F R A  M A R E * * *

halv- eller helpension, enligt beställning
många olika spa-behandlingar, enligt beställning
båtresor Helsingfors–Tallinn–Helsingfors
busstransport under hela resan ända från Finland

Våra spa-resor till Haapsal innehåller:



Spa-resa Fra Mare Thalasso
& Spa, 4 dygn

Transport med egen charterbus på hela resan
Båtresor med Eckerö Lines m/s Finlandia.
Helsingfors–Tallinn kl. 9.00–11.15 och Tallinn–
Helsingfors kl.18.30-21.00.
Logi på Fra Mare Thalasso & Spa-hotellet med
antingen halv-, eller helpension. Halvpension
inkluderar frukost och middag, helpensionen
inkluderar dessutom lunch.
Spa-paket med 6 behandlingar
Spats tjänster och ledd motion

I priset ingår:

Resetid: ons 4.1. – sön 8.1.2023

Spa-resa för familjer till Fra
Mare Thalasso & Spa, spa-resa,
3 dygn

Transport med egen charterbus på hela resan
Båtresor med Eckerö Lines m/s Finlandia. Helsingfors–
Tallinn kl. 9.00–11.15 och Tallinn–Helsingfors kl.18.30-
21.00.
Logi på Fra Mare Thalasso-spa antingen med malv-
eller helpension. Halvpension inkluderar frukost och
middag, helpensionen inkluderar dessutom lunch.
Spa-paket för vuxen med 4 behandlingar
Spats tjänster och ledd motion

Resetid: tors 23.2. – sön 26.2.2023

385 €
ENKELRUM +  90 €,   HELPENSION +  25  € /
PERSON FÖR HELA RESAN.  

PRIS /  PERSON

Resans pris är 385 € / person i delat dubbelrum. Extra avgift för
enkelrum + 90 €, all inclusive + 25 € / person för hela resan. En
byråavgift på 15 € / bokning tillkommer.

Resan genomförs om vi fått ett tillräckligt stort antal anmälda
resenärer.

50 € / 345 €
PRIS FRÅN /  PERSON

Resans pris är 345 € / person i delat dubbelrum. Extra avgift för
enkelrum + 75 €, all inclusive + 20 € / person för hela resan.
Barnpris i extrasäng i dubbelrum 0–2 år 50 € / barn och 3-12 år
140 € / barn. Barnpriset inkluderar samma tjänster som för
vuxna, men inga behandlingar.
En byråavgift på 15 € / bokning tillkommer.

Resan genomförs om vi fått ett tillräckligt stort antal anmälda
resenärer.





Fra Mare Thalasso & Spa, spa-resa, 6 dygn

010 579 2470

Ledd motion i thalassoterapins anda
I Fra Mare Thalasso & Spa kommer du kunna slappna av! I resepaketet ingår en träff med läkare eller
sjuksjöterska för att kartlägga behovet av behandlingar under vistelsen. 13 behandlingar ingår, hälften av
behandlingarna väljs bland individuella behandlingar och andra hälften bland gruppbehandlingar. Utöver det
ingår även ledd motion och gruppmotion. Du kan starta din dag med ett morgondopp i havsvattenbassängen,
med ett gymnastikpass på stranden (kl.7:00-08:00), eller med motionsrunda på stigen i tallskogen (kl. 10:00–
10:50). Thalasso Day Spa bastu- och bassängavdelning tillgänglig (3 h). Stavgång och gymnastik enligt
thalassoterapins traditioner längs med havsstrand, samt längs motionsstig i tallskog, under ledning av en
instruktör (08:30-09:30).

545 €
ENKELRUM +  140 € 
Resans pris är 545 € / person i delat
dubbelrum. Extra avgift för enkelrum + 140 €,
all inclusive + 45 € / person. En kontorsavgift
på 15 € / bokning tillkommer.

Resan genomförs om vi fått ett tillräckligt stort
antal anmälda resenärer.

PRIS /  PERSON

Transport med egen charterbuss på hela resan
Båtresor Helsingfors-Tallinn-Helsingfors
Logi på spa-hotellet Haapsalu Thalasso Spa Fra
Mare***
Halvpension ingår i resans pris, helpension + 45 €
/ person. Halvpension inkluderar frukost och
middag, helpensionen inkluderar dessutom lunch.
Konsultation med en läkare eller en sjuksköterska
och ett spa-paket med 13 behandlingar, varav
hälften är individuella och hälften
gruppbehandlingar.
Spats tjänster och ledd motion

Resetid: sön 19.3. – lör 25.3.2023

I priset ingår:

Läs mer: www.aarrematkat.com/kylpylamatkat-viroon

Allt är redan genomtänkt – Din uppgift blir att njuta
Resan inkluderar reseledarens/chaufförens tjänster och egen charterbuss med på hela resan ända från
Finland. Bussen åker till hamnen på rutten Vanda-Kyrkslätt-Esbo-Helsingfors tur och retur. Utresan på
söndag 19.3 kl.10:30-13:00 från Helsingfors till Tallinn med Viking XPRS och returen från Tallinn till
Helsingfors lördagen 25.3 kl.12:00-14:15 med Eckerö Line m/s Finlandia. Logi på Thalasso Spa Fra Mare*** i
Hapsal. Dubbel- eller enkelrum med halv- eller helpension. Halvpension inkluderar frukost och middag,
helpensionen inkluderar dessutom lunch.



Milano & Antikmässan i Parma –
Norra Italien
Upplev de två underbara provinserna i norra Italien med oss!
Vårens antikresa till norra Italien tar oss till två provinser: det rika och livliga Lombardiet och Emilia-Romagna,
vinets och gastronomins vagga. Vi tillbringar tre nätter i Parma och den sista natten i Milano. Aarematkats
reseledare och vår Italienexpert Maarit Kerojärvi är med på resan.

Vi börjar resan genom att bege oss till Parma, som förutom god mat har fått ett erkännande inom kultur och
opera. Vi besöker den ansedda antikmässan i Parma. Under resan kommer vi även bekanta oss med
Giuseppe Verdis liv och historia eftersom vi rör oss hans hemtrakter. Vi passar på att smaka på provinsernas
läckerheter och sista dagen spenderar vi i Milano. Den livliga staden överraskar alltid positivt med sin glada
atmosfär. Vi bor på 4-stjärniga hotell i centrum.

Logi på 4-stjärniga hotelle, inkl. stadsskatt.
Finnairs direktflyg Helsingfors–Milano–Helsingfors
och bagage max. 23 kg
Utfärder och transport enligt programmet: Ett besök
i Labirinto, en utfärd till Verdis hemstad och inträde
till Casa Barezzi, besök på antikmässan med
inträdesavgifter, en guidad stadsrundtur i Parma till
fots och en guidad stadsrundtur i Milano
Måltider: 4 x lunch och 1 x middag på Trattoria
Corrier
Maarit Kerojärvi, Aarremattkas Italinexpert, fungerar
som gruppens guide under hela resan (på finska).
Vi har guidesystem med hörlurar i bruk under hela
resan, delas ut på destinationen
Aarrematkats reseledares tjänster (på finska)

Resetid: tors 2.3. – mån 6.3-2023

I priset ingår:

Läs mer: www.aarrematkat.com/parman-
antiikkimessut-milano-pohjois-italia

www.aarrematkat.com

Resans pris är 1595 € / person i delat dubbelrum.
Extra avgift för enkelrum + 195 €. En kontorsavgift
på 15 € / bokning tillkommer.

Resan genomförs om vi fått ett tillräckligt stort antal
anmälda resenärer.

1595 €
PRIS /  PERSON

ENKELRUM + 195 €



Antikmässan i Stockholm –
kom med oss och fynda!
Välkommen till Nordens största antikmässa!
Antikmässan är Sveriges viktigaste antikevenemang, där alla Sveriges ledande antikaffärer ställer ut.
Förutom utställarna har mässan montrar per tema och föreläsningar om antikviteter. Resan till mässan sker
med Viking Line m/s Gabriella, där vår grupp samlas i konferensrum för både tur- och retur. På utresan får vi
lyssna på föreläsningar med antiktema och på hemresan har vi gemensam samvaro och värdering av uppköp.
I Stockholm har vi en charterbuss som tar oss direkt från hamnen till mässan och tillbaka till båten på
eftermiddagen. Aarrematkat arrangerar resan i samarbete med Auktionshus Helander.

Två avgångar
Aarrematkat har två avgångar till antikmässan 2023, onsdag 8.3.2023 och fredag 10.3.2023. Programmet
och tidtabellerna är de samma på båda resorna, men föreläsarna varierar. Då vi åker ut på onsdag kommer vi
vara på plats på mässans öppningsdag, då det är lite lugnare. Fredagsavgången passar bättre för de som
kanske arbetar på vardagarna. På fredagsavgången kommer vår föreläsare vara Tuija Peltomaa som är en
från tv:n bekant konsthistoriker och antikexpert.

332 € / person, i delad A-hytt
370 € / person, ensam i A-hytt
370 € / person, i delad LYX-hytt
465 € / person, ensam i LYX-hytt

410 € / person, i delad A-hytt
495 € / person, ensam i A-hytt
485 € / person, i delad LYX-hytt
702 € / person, ensam i LYX-hytt

Resans pris onsdagsavgång:

Resans pris fredagsavgång:

En kontorsavgift på 15 € / bokning tillkommer.
Resan genomförs om vi fått ett tillräckligt stort antal
anmälda resenärer.

332 €
PRIS /  PERSON

Båtresor Helsingfors–Stockholm–Helsingfors med
Viking Line Gabriella
Föreläsningar/värdering tur och retur på båten
Måltider: buffetmiddag med öl och vin på utvägen,
båtens Premium -frukost t/r och A la carte-middag
på hemresan.
Inträde till antikmässan
Transport med egen charterbuss enligt programmet
i Stockholm
Aarrematkats reseledares samt antikexpertens
tjänster

Resetider: ons 8.3. – fre 10.3.2023 eller fre 10.3. – sön
13.3.2023

I priset ingår:

Läs mer: www.aarrematkat.com/tukholman-
antiikkimessut2023

010 579 2470

http://www.helander.com/


Antikskatter i Nice – Franska Rivieran
Nice – St. Paul De Vence – Vence

Möt våren på Aarrematkats och Auktionshus Helanders påskresa till Nice och Franska Rivieran. Timo Hakola
kommer fungera som vår sakkunnige guide på resan. Vi gör utfärder i omgivningen av Nice och njuter av god
mat med lokala viner under resan. Av resans höjdpunkter är besök i Chapelle de Rosaires, som är utsmyckat
att Henry Matisse, samt slottet Châteu Crématin. Utöver det besöker vi även antikmarkanderna i Nice och
Vence. Välkommen att fira påsk i Provence!

Utfärdspaketet på resan inkluderar: Stadsrundtur i Nice och promenad i gamla stan, antikmarkanden i Nice,
utfärd till St.Paul de Vence, en runda i antikaffärerna i hamnområdet i Nice, en utfärd till Vences
antikmarknad och Vences gamla centrum, med besök i Chapelle du Rosaire och Chateau Crémat-slottet.

Logi på 4-stjärniga Univers hotellet (Nice)
Finnairs direktflyg Helsingfors–Nice–Helsingfors och
bagage max. 23 kg
Transport med egen charterbuss enligt programmet
i Italien.
Utflykter och inträdesavgifter
Måltider: 4 x buffet frukost, 1 x middag med vin/öl
och 2 x lunch med vin/öl.

Resetid: sön 9.4. – tors 13.4.2023

I priset ingår:

Läs mer: www.aarrematkat.com/antiikkiaarteita-
ranskan-rivieralla

www.aarrematkat.com

Resans pris är 1445 € / person i delat dubbelrum.
Extra avgift för enkelrum + 245 €. En kontorsavgift
på 15 € / bokning tillkommer.

Resan genomförs om vi fått ett tillräckligt stort antal
anmälda resenärer.

1445 €
PRIS /  PERSON

ENKELRUM + 245 €



Aarrematkat  –
Om oss
Aarrematkat är en inhemsk,
privat resebyrå specialiserad på
antik- och kulturresor. Vårt
team består av personer från
både turism- och
auktionsbranschen.

Vi har ett nära samarbete med
bl.a. Auktionshus Helander,
andra resebyråer samt turism-
och kulturaktörer. Våra resor
inkluderar ofta experter, som
t.ex. konsthistoriker och lokala
guider.

Försäkra dig om att din gruppresa blir
lyckad och be om en offert av
Aarrematkat. Vi använder oss av våra
erfarna experter och vårt breda
kontaktnät för att bygga ihop den bästa
offerten åt dig. Via oss lyckas
arrangemang med båt, flyg, hotell, buss,
restaurang, konferens och guidetjänster.
Berätta din önskemål och vi skapar en
gruppresa som passar just din grupp!
Ring oss eller be om en offert:
www.aarrematkat.com/tarjouspyynto

Gruppresor till alla  
grupper!

Till föreningar, företag, skolor och
familjer – Resorna skräddarsys
proffessionellt

Stads- och rundturer
Gruppresor för familjer och vänner
Konferens- och arbetsresor
Sparesor för grupper
Kryssningar för grupper
Bussresor
Inhemska gruppresor
Gruppresor i Europa
Gruppresor till Estland

info@aarrematkat.com
eller ring 010 579 2470 

KONTAKTA OSS!



"So len steg upp bakom A lperna och från
hotellrummets fönster kunde man se
den lugna s jön och den l i l la staden
Stresa vakna t i l l en ny morgon."

Ko l la in i våra reseblogg:
www.aarrematkat.com/matkablogi

010 579 2470 info@aarrematkat.com

w w w . a a r r e m a t k a t . c o m


