
SENIORILÄÄKÄRIEN MATKA 

TAITEILIJOIDEN JALANJÄLJILLE TAALAINMAALLE JA TUKHOLMAAN 

20. – 24.9.2017 

     
 

Syksyn retkemme suuntaa Taalainmaalle Ruotsiin taiteilijoiden jalanjäljille. Taalainmaa on 
kuuluisa luonnonkauniista maisemistaan, perinteistään, juhlistaan ja käsitöistään. Falunin 
punaisia hirsirakennuksia ja mökkejä näkyy varsinkin Taalainmaalla. Vierailemme kuulun 
taidemaalarin Carl Larssonin kodissa sekä tenori Jussi Björlingin museossa. Lisäksi suuntaamme 
Siljan järvelle, Nusnäsin kylässä näemme kuuluja taalainmaanhevosia ja vierailemme myös 
taiteilija Anders Zornin kotimuseossa. Tukholmassa vierailemme Drottningholmin linnassa. 
Tervetuloa mielenkiintoiselle matkalle Ruotsin ”ruotsalaisimpaan maakuntaan” - Taalainmaalle. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
20.9. keskiviikko 

Klo 17.00 Lähdemme bussilla Kiasman turistipysäkiltä kohti Turun satamaa. 
Klo 21.00 Lähtö Turusta Viking Linen laivalla kohti Tukholmaa. Majoittuminen hytteihin. 
 
21.9. torstai Sundborn – Borlänge 

 Meriaamiainen laivalla. 
Klo 06.30 Saavumme Tukholmaan, josta lähdemme suoraan kohti Keski-Ruotsia Sundbornia. 

Matkalla pidämme tarvittavat tauot. Matkaa Sundborniin kertyy noin 225 km.  
n. klo 11.00 Tutustumme kuulun ruotsalaistaiteilijan Carl Larssonin ja hänen vaimonsa Karinin 

kodissa, johon kaikkien sisustuksesta ja ruotsalaisesta muotoilusta kiinnostuneiden 
kannattaa tutustua. Larssonien koti toimi myös muotoilun tyylisuuntausten, kuten 
Swedish Gracen ja Swedish Modernin inspiraation lähteenä. 

Klo 12.00 Nautimme lounaan Restaurant Hyttstuganissa lähellä Carl Larssonin museota. 
Klo 13.00 Jatkamme matkaa Borlängeen.  
 
Klo 14.00 Tutustumme Ruotsin kuuluisimman tenorin Jussi Björlingin museoon.  
 Opastetun kierroksen jälkeen majoittuminen ja ilta vapaata.  

 

 
QUALITY HOTEL GALAXEN ****(paikallinen luokitus) 
Hyvätasoinen hotelli sijaitsee noin 6 minuutin kävelymatkan päässä päärauta- 
tieasemalta ja noin 1,5 km Kupolenin kauppakeskuksesta. Hotellissa on mm. 
lounasravintola, tanssiravintola, baari, sauna ja kuntosali. Hotellissa on 128 
huonetta, joissa on mukavuudet. http://www.galaxen.com/swe/startsida 
 

22.9. perjantai Siljan järvi – Mora – Nusnäs - Tällberg 

 Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.  
Klo 8.00 Matkaamme Siljan järvelle. Monet Taalainmaan kiinnostavimmista kaupungeista 

 ja matkailukohteista sijaitsevat tämän kauniin järven ympärillä. Järvi on kuuluisa 
 ainutlaatuisesta sinisestä värisävystään, jolle on annettu aivan oma nimensä: 
 Siljan sininen. Kesäsunnuntaisin soudetaan Siljan järvellä kuuluisilla pitkillä 
 kirkkoveneillä. Ajamme Nusnäsin kylään. Se on kuuluisa taalainmaanhevosesta, 
joka on yhdessä juhannussalon kanssa Ruotsin tärkeimpiä kansallis-symboleja.  



Klo 10.15 Näymme Nils Olssonin verstaalla, joissa näemme miten hevoset maalataan 
tyypillisillä kurpitsakukkaornamenteilla. Täältä on myös mahdollisuus ostaa 
puuhevosia tuliaisiksi. 
Täältä jatkamme Moraan taidemaalari Anders Zornin museoon. 

Klo 11.00 Teemme opastetun kierroksen. Zorn oli 1900-luvun taitteen molemmin puolin 
 vaikuttanut  ruotsalainen kansallisromanttinen taidemaalari.  

 Morasta  
Klo 12.30 Ajamme Tällbergiin, jossa nautimme lounaan Åkersbladin kestikievarissa. 
 
 Lounaan jälkeen ajelemme Tukholmaan ja matkalla pidämme kahvitauon. 
 Tukholmassa majoitumme Scandic-hotelliin. 

  

 
HOTELLI SCANDIC MALMEN **** (paikallinen luokitus) 

Hotelli sijaitsee Medborgarplatsen-aukiolla Södermalmin alueella. Metroasema on 
aivan hotellin vieressä. Hotellissa on mm. 3 baaria, ravintola, kokoustiloja ja 
kuntosali. Huoneissa on mm. taulu-tv, ilmainen Wifi ja mukavuudet.  
https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/stockholm/scandic-malmen 

 
 Illalla mahdollisuus konserttiin tai oopperaan. Ohjelma vahvistuu myöhemmin.  
 
23.9. lauantai  Drottningholmin linna 

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. Otamme matkatavarat mukaan ja 
lähdemme retkelle Drottningholmin linnaan, jonne on matkaa noin 15 km. 
Drottningholmin linna on Ruotsin kuningasperheen yksityisasunto vuodesta 1981. 
Ensimmäinen kuninkaallinen rakennus samalla paikalla oli 1500-luvulla Katariina 
Jagellonicaa varten rakennettu kuninkaallisen perheen kesäasunto. Linna on 
palanut historiansa aikana kerran ja se on uudelleen rakennettu 1600-luvun 
loppupuolella Nicodemus Tessin nuoremman johdolla. Nykyisin linna ja sen 
ympäristö kuuluvat UNESCON maailmanperintöluetteloon.  
Teemme opastetun kierroksen linnassa. 

 
Klo 16.30 Lähtö Viking Linen m/s Gabriellalla kohti Helsinkiä. Majoittuminen B-luokan 
 hytteihin. Yhteinen Food Garden –illallinen. 
 
25.9. sunnuntai 

 Food Garden –meriaamiainen. 
Klo 10.10 Saavumme Helsinkiin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hinta: min 35 lähtijää 
 677 euroa/henkilö kahden hengen hytissä/huoneessa 
 
 min 30 lähtijää 
 709 euroa/henkilö kahden hengen hytissä/huoneessa 
 
 min 25 lähtijää 
 763 euroa/henkilö kahden hengen hytissä/huoneessa 
 
 Yhden hengen hytin/huoneen lisämaksu 170 euroa. 
 Lisämaksu A-luokan hytistä paluumatkalle 30 euroa.  
 
Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaisesti suomalaisella bussilla 
- laivamatka Turku-Tukholma A-luokan kahden hengen hytissä 
- laivamatka Tukholma-Turku B-luokan kahden hengen hytissä 
- yhden yön majoitus hotelli Galaxenissa Borlängessä 
- yhden yön majoitus Scandic hotel Malmenissa Tukholmassa 
- aamiaiset laivalla mennen tullen 
- aamiaiset hotelleissa 
- seisovan pöydän ruokailu menomatkalla laivalla ruokajuomin 
- Food Garden ruokailu paluumatkalla laivalla 
- lounas Carl Larsson museolla 
- lounas Åkersbladissa 
- opastettu kierros Carl Larssonin museossa 
- opastettu kierros Anders Zornin museossa 
- vierailu Nusnäsin kylässä 
- vierailu Jussi Björlingin museossa 
- opastettu kierros Drottningholmin linnassa 
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- muut kuin mainitut ruokajuomat 
- matkavakuutus ** suositellaan ** 

 
 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää. Yksin matkustavan 
on otettava yhden hengen huone. 
 
Hinta on laskettu 30.1.2017 valuuttakurssin mukaan ja se tarkistetaan kuluttajaviranomaisten 
ohjeiden mukaan 6 viikkoa ennen matkan alkua. 
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