
     
       
 

Pirkkalan senioreiden matka  

SAVONLINNAN OPPERAJUHLILLE – PUCCININ TOSCA 

2. – 3.8.2018 

 

 
 

Alustava matkaohjelma: 
  

2.8. torstai 
Klo 8.00 Lähdemme bussilla Pirkkalasta kohti Savonlinnaa. Ajo tarvittaessa Tampereen kautta.  

Klo 10.00 Nautimme kahvit Hollolan vanhalla kunnantuvalla. Matka jatkuu Mikkeliin. 

Klo 12.45 Lounaan nautimme Mikkelissä Sali & Keittiö -ravintolassa. 

 

 Matka jatkuu Mikkelin ja Juvan kautta Savonlinnaan, jonne saavumme n. klo 15.30. 

 Majoitumme keskustahotelliin. 

 

  
 KESÄHOTELLI TOTT 
 Kesähotelli Tott sijaitsee Savonlinnan keskustassa matkustajasatamassa vain 100 m 

päässä kauppatorilta. Hotellissa on kaikkiaan 113 huonetta. Majoitumme perinteisiin 

huoneisiin. Aamiainen tarjotaan Eerikki-ravintolassa. Hotellin vastaanoton yhteydessä on 

 pieni aulabaari, jossa on A-oikeudet.  

 

Iltapäivä aikaa lepäillä ennen illan oopperaa.   

 

Klo 19.00  Tosca Olavinlinnassa. Oopperalaulaja Floria Tosca, taidemaalari Mario Cavaradossi ja 

häikäilematön poliisipäällikkö paroni Scarpia kietovat kohtalonsa rakkauden, intohimon ja 

politiikan pyörteissä. Trilleriksi kehittyvä draama pitää yleisön otteessaan ensisävelistä 

loppuhuipennukseen asti. Toscan säveltämisen aikana Puccini asui Toscanassa Torre del 

Lagon kylässä. Teoksesta tuli yksi kaikkien aikojen suosituimmista oopperoista, jonka 

aariat Recondita armonia, Vissi d´arte ja E lucevan le stelle väreilevät selkäpiissä asti. 

Kuuluisat melodiat tunnistaa, vaikkei oopperan tuntija olisikaan. Tosca saapuu 

Oopperajuhlille suoraan synnyinsijoiltaan Festival Puccinin vierailuteoksena. Esityskieli 

on italia. Ooppera tekstitetään suomeksi ja englanniksi. Esityksen kesto n. 2 tuntia.  

 

 



3.8. perjantai 
 Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Lähdemme ajamaan Punkaharjulle. 

Klo 10.00 Tutustumme metsäkeskus Lustoon, joka on rakennuksenakin merkittävä käyntikohde. 

Vuonna 1994 valmistuneen rakennuksen ovat suunnitelleet Ilmari Lahdelma, Rainer 

Mahlamäki ja Juha Mäki-Jyllilä. Puun vuosirengasta tarkoittava nimimerkki säilyi 

toteutetun rakennuksennimenä ja se otettiin myös museon nimeksi.  

 Teemme museossa opastetun kierroksen ja sitten jää vielä hetki omaa aikaa tutustua 

 näyttelyihin. 

Klo 11.30 Lähdemme kotia kohti. Ajamme Mikkelin kautta Hirvensalmelle. 

Klo 13.00 Lounaan nautimme Hirvensalmella teeveestä tutussa Satulinnassa Ryökäsveden rannalla. 

täällähän kuvattiin suosittua Vain elämää tv-sarjaa.   

 

 Täältä jatkamme Kalkkisiin. 

Klo 16.15 Nautimme kahvit ja marjapiirakkaa Viini ja Puutarhatila Pihamaalla, jossa on myös 

mahdollista ostaa tilan tuotteita.  

n. klo 20.00 Saavumme Pirkkalaan.   

 

 

 

Hinta: min 30 lähtijää 

445 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

min 25 lähtijää 

455 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

  

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 50 euroa. 

 

Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaan 

- majoitus kesähotelli Tottissa kahden hengen huoneessa 

- aamiainen hotellissa 

- kahvit ja kahvileipä menomatkalla 

- kaksi lounasta 

- kahvit ja marjapiirakka paluumatkalla 

- oopperalippu Tosca -oopperaan B-katsomoon riveillä 6 – 13 (152 €) 

- tutustuminen metsäkeskus Lustoon 

- arvonlisävero 

 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimilähtijämäärää.  

 

Oopperaliput on maksettava 23.1.2018 mennessä. Lipuista ei ole takaisinmaksua. Tarkistakaa, että 
matkavakuutuksenne on voimassa ennakkomaksua ja oopperalippuja maksettaessa.  
 

  

Vastuullinen matkanjärjestäjä:  

 

  

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere 

Puh. 0440 – 477 070 

info@resviaria.com 

www.resviaria.com 

KKV 2107/06/MjMv 

 


