
Räätälöidyt matkat 
pienelle tai suurelle 
porukalle, tilausajot 
lähelle ja kauas.



LAKKAPÄÄ MATKAT

Meiltä saat räätälöidyt matkat pienelle tai suurelle porukalle, 
suunniteltuna toiveidenne mukaisesti.

Palveluksessanne ammattitaitoinen henkilökunta, korkea -
tasoiset tilausajobussit 16-paikkaisesta pikkubussista 62- 
paikkaiseen suurbussiin. 

Valmiista matkatuotannosta löytyy ympäri vuoden matkoja: 

• Tallinnan päiväristeilyt
• Hotellimatkat Viroon & Latviaan
• Kylpylämatkat Viroon
• Kotimaan teatterimatkat
• Ruska- ja hiihtomatkat pohjoiseen
• Joulumatkat koti- ja ulkomaille
• Kaupunkilomat (Riika, Pietari, Tartto)
• Urheilu- ja teemamatkat

Minkälainen ryhmä tahansa, 
mikä kohde tahansa  
– Autamme matkasi suun - 
nit telussa ja toteutuksessa.
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LIIKENNE LAKKAPÄÄ  
LAKKAPÄÄ CHARTER

Tilausajot lähelle ja kauas, toiveenne ja tarpeenne mukaisesti. 
Korkeatasoista kuljetuspalvelua. Monipuolisesta kalustostamme 
löytyy kalustoa pienille sekä suurille ryhmille aina tilataksista 
suurbusseihin.

Laadukas tilausajokalustomme ja ammattitaitoiset  
kuljettajamme käytettävissäsi. Kalustostamme löytyy  
hyvin varusteltuja autoja eri kokoluokista: 

• 8-paikkaiset tilataksit 
• 16-paikkaiset pikkubussit 
• 50-paikkaiset turistibussit 
• 58–62-paikkaiset suurbussit
• meiltä bussit myös liikuntarajoitteisille asiakkaille.

Busseissamme vakiovarusteena mm. usb-pistokkeet sekä Wi-Fi. 
Modernin kalustomme päästöluokitukset ovat tiukat, joten  
automme soveltuvat myös Euroopan suurkaupunkeihin  
suuntautuviin tilausajoihin. 

Meiltä myös esteettömät kuljetukset ja matkat

Tervetuloa 
kyytiimme  
nauttimaan  
matkasta.

Luotettavaa.  
Täsmällistä.  
Laadukasta. 
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YHTEYSTIEDOT 

lakkapaacharter.fi  
myynti@lakkapaamatkat.fi 
posti@liikennelakkapaa.fi

Satu Lohela, myynti 
+358 40 614 9222  
satu.lohela@lakkapaacharter.fi

Kristiina Vedenpää, myyntipäällikkö  
+358 50 518 9922 
kristiina.vedenpaa@lakkapaamatkat.fi

Jarmo Talvitie, markkinointipäällikkö 
+358 440 658 939 
jarmo.talvitie@liikennelakkapaa.fi

Nina Lakkapää, henkilöstöpäällikkö 
+358 40 592 9691 
nina.lakkapaa@liikennelakkapaa.fi

lakkapaacharter.fi

Levin Matkailu Oy


