Kalliolan kansalaisopisto
Taiteilijoiden Cornwall ja Helene Schjerfbeck 1.-6.10.2019

Matka kelttien asuinsijoille Cornwalliin ja St Ivesin kylään, joka on kautta aikain kiehtonut
taiteilijayhteisöjä. Matkalla poikkeamme myös suomalaisille ehkä tunnetuimman taiteilijan eli Helene
Schjerfbeckin suurnäyttelyssä, joka on esillä Lontoon Royal Academiessä. Runsaaseen ohjelmaan
sisältyy mm. käynnit Stonehengen historiallisella monumentilla sekä Salisburyn katedraalissa.
01.10. tiistai
Lontoo ja Royal Academy
Klo 08:00
Finnairin lento Lontooseen saapuu klo 09:10. FT Liisa Väisänen on ryhmää vastassa
lentoaseman tuloaulassa. Ajamme kaupungin keskustaan ja teemme kaupunkikierroksen
aina silloin tällöin tärkeimmissä kuvauspaikoissa jaloitellen. Näemme Lontoon keskustan
tärkeimmät nähtävyydet ja maamerkit kuten Royal Albert Hallin, Etelä-Kensingtonin
museoalueen, Suomen suurlähetystön, Big Benin kellotornin ja Parlamenttitalon. Elegantti
Mayfair, Trafalgarin aukio ja Piccadilly Circus osuvat myös reitillemme. Kierroksen
päätteeksi nautimme lounaan.
Lounaan jälkeen tutustumme Royal Academien taidemuseoon, jossa on esillä suurnäyttely
Helene Schjerfbeckin töistä. Tarkastelemme erityisellä kiinnostuksella niitä teoksia, jotka
liittyvät Helenen St. Ivesin aikaan. Kuljetus hotelliin ja majoittuminen.
Hotelli President *** (Paikallinen luokitus)

56-60 Guildford Street, Russell Square, Lontoo
Suosittu hotelli Lontoon yliopistokaupunginosassa Bloomsbury’ssa, Russel Square aukion
tuntumassa, vain 2 min. kävelymatkan päässä Brittiläisestä museosta ja 10 min.
kävelymatkan päässä Oxford Street -ostoskadusta. Lähin metroasema sijaitsee aivan
kulman takana. Hotellissa on 523 huonetta, joissa kylpyhuone, tv, puhelin, teen- ja
kahvinkeittovälineet, hiustenkuivain (pyydettäessä). Hotellissa on ravintoloita ja baari.
Mannermainen aamiainen: tee/kahvi, leipä, muroja, tuoremehua. Lämmin aamiainen
lisämaksusta.
02.10. keskiviikko
Kohti Cornwallia
Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Cornwallia. Ajomatka on n. 500 km. Matkan aikana
muutama pysähdys viehättävissä pikkukylissä sekä aikaa omakustanteiseen lounaaseen.
Saapuminen illansuussa St. Ivesiin ja majoittuminen.
Hotelli Treganna Castle **** (paikallinen luokitus)

Trelyon Ave, Carbis bay, St. Ives

Kaunis turistiluokan hotelli kukkulalla kaupungin yläpuolella. Kävelymatkaa keskustaan on
n. 30 min. ja rantaan n. 10 min. Hotellissa on 81 huonetta, joissa kylpyhuone, tv, teen/
kahvinkeitin. Hiustenkuivaimen saa vastaanotosta. Hotellissa on 2 ravintolaa sekä vapaaajankeskus uima-altaineen. Wifi on ilmainen koko rakennuksessa.
03.10. torstai
St. Ives Tate Gallery ja Barbara Hepworth museo
Aamiainen. Tänään tutustumme St. Ivesin Tate gallerian näyttelyyn. Museo voitti vuoden
museopalkinnon 2018 ja on nähtävyys jo itsessään. Museon kokoelmissa näemme eri
aikoina St. Ivesin taiteilijayhteisöön kuuluneita taiteilijoita. Mainittakoon mm. Sandra
Blow, Terry Frost, Roger Hilton, Peter Lanyo ja Piet Mondrian. Lounas, jonka jälkeen
tutustumme vielä Barbara Hepworthin, täällä pitkään vaikuttaneen taiteilijan museoon ja
veistospuutarhaan.
04.10. perjantai
Cornwallin maisemakierros
Aamiainen. Cornwall sijaitsee pitkällä niemimaalla, jota ympäröi Atlantin valtameri.
Tänään lähdemmekin kiertoajelulle Atlantin rannikon jylhille kallioille ja tasaisille
hiekkarannoille. Ajamme maisemakierroksella aina maailman kauneimpana pidetylle
ulkoilmateatterille Minack teatterille. Minack sijaitsee uljaalla paikalla kallionkielekkeellä,
Atlantin valtameren yläpuolella. Retkellä vierailemme Land’s Endissä, jota pidettiin koko
olemassa olevan maailman loppuna. Lounas päivän aikana.
05.10. lauantai
Salisbury
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Salisburya. Ajomatkaa on n. 320 km ja sen aikana
pohdimme Iso-Britannian historiaa syvemminkin. Kaupunki on tunnettu upeasta 1200luvun katedraalistaan. Kirkon kirjastossa on yksi säilyneistä Magna Cartan jäljennöksistä.
Salisburyn jäljennös on parhaiten säilynyt näistä neljästä jäljellä olevasta.
Katedraalivierailun jälkeen majoittuminen hotelliin Salisburyssa. Päivällä aikaa
omakustanteiseen lounaaseen.
Mercure White Hart Hotelli **** (paikallinen luokitus)

1 St. John’s St, Salisbury
Keskeisellä paikalla Salisburyn keskustassa sijaitseva hotelli, vain viiden minuutin
kävelymatkan päässä katedraalilta. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, tv.
Huoneisiin saatavilla teen/kahvinkeitin sekä silitysrauta ja- lauta. Hotellissa on ravintola,
ja aulabaari.
Illallinen hotellissa.
06.10. sunnuntai
Stonehenge
Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa vajaan puolen tunnin matkan päähän IsoBritannian kuuluisimmalle historialliselle monumentille, Stonehengelle. Kivikehän
rakentaminen aloitettiin n. 3000 eaa ja siinä oli alun perin neljä sisäkkäistä kehää.
Kivipaasien pystyttämisen syytä ei tarkkaan tiedetä. Se saattaa olla hauta- tai
kokoontumispaikka tai temppeli. Stonehengestä suuntaamme kohti Lontoon lentoasemaa.
Matkan varrella nautimme lounaan. Päivän ajomatka n. 120 km.
Klo 16:10
Finnairin lento lähtee kohti Helsinkiä ja saapumisaika on klo 21:00.

Hinta

vähintään 20 henkilöä
1445 €/hlö/kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 205 euroa.

Hintaan sisältyy
- Finnairin lennot Helsinki – Lontoo – Helsinki turistiluokassa
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- bussikuljetukset matkaohjelman mukaan
- 5 aamiaista, 4 lounasta ja 1 illallinen
- sisäänpääsymaksut ohjelman mukaan
- lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero
Suomenkielinen opastus FT Liisa Väisänen
Hintaan ei sisälly
- ruokajuomat
- muut ateriat kuin ohjelmassa mainittu
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja
ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista
erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa.
Matkan hinta on laskettu Iso-Britannian punnan kurssilla 24.10.2018. Valuuttakurssit tarkistetaan
kuluttajaviranomaisen ohjeistuksen mukaan kuusi viikkoa ennen matkaa.
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