Pirkanmaan senioriyrittäjien matka
TAITEILIJOIDEN JALANJÄLJILLE TAALAINMAALLE
7. – 10.5.2019

Ensi kevään 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. Matkanjohtaja Aulikki Akaan-Penttilä toivottaa tervetulleeksi mielenkiintoiselle matkalle
Ruotsin ”ruotsalaisimpaan maakuntaan” - Taalainmaalle.
Alustava matkaohjelma:
7.5. tiistai
Klo 17.00
Lähtö Tampereelta kohti Turkua. Matkalla pidämme tarvittavat tauot.
Klo 21.00
Lähtö Turusta Viking Grace laivalla kohti Tukholmaa. Majoittuminen hytteihin.
Seisovan pöydän ruokailu laivalla.
8.5. keskiviikko
Mora – Nusnäs - Borlänge
Meriaamiainen laivalla.
Klo 06.30
Saavumme Tukholmaan, josta lähdemme suoraan kohti Keski-Ruotsia ja Siljan-järveä.
Matkalla pidämme tarvittavat tauot.
Klo 11.30
Nautimme lounaan Åkersbladin kestikievarissa Siljan-järven rannalla Tällbergin kylässä,
joka tunnetaan faluninpunaisista taloistaan ja huikean kauniista näköalasta järvelle. Järvi
on kuuluisa ainutlaatuisesta sinisestä värisävystään, jolle on annettu aivan oma nimensä:
Siljan sininen. Kesäsunnuntaisin soudetaan Siljan järvellä kuuluisilla pitkillä kirkkoveneillä.
Tällbergistä jatkamme Moraan.
Klo 13.45
Tutustumme Anders Zornin kotimuseoon, jossa teemme opastetun kierroksen. Zorn oli
1900-luvun taitteen molemmin puolin vaikuttanut ruotsalainen kansallisromanttinen
taidemaalari.
Klo 15.30
Jatkamme Nusnäsin kylään, joka on kuuluisa taalainmaanhevosesta, joka on yhdessä
juhannussalon kanssa Ruotsin tärkeimpiä kansallissymboleja. Täällä on mahdollisuus
pistäytyä useissa pienissä verstaissa, joissa voi nähdä miten hevoset maalataan
tyypillisillä kurpitsakukkaornamenteilla. Täältä ajamme Borlängeen, jossa majoitumme.

QUALITY HOTEL GALAXEN ****(paikallinen luokitus)
Hyvätasoinen hotelli sijaitsee noin 6 minuutin kävelymatkan päässä päärautatieasemalta 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
9.5. torstai
Klo 10.00
Klo 12.00

Jussi Björling ja Carl Larsson
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.
Tutustumme kuuluisan oopperalaulaja Jussi Björlingin museoon. Kierroksen jälkeen
jatkamme Sundborniin.
Vierailemme taiteilija Carl Larssonin kodissa Sundbornissa. Taiteilija tunnetaan ennen
kaikkea värikkäistä kotia ja perhettä kuvaavista akvarelleistaan. Teemme kierroksen
viehättävässä kotimuseossa.

Klo 13.30
Klo 17.30
Klo 20.00

Nautimme lounaan, jonka jälkeen lähdemme ajamaan kohti Tukholmaa.
Saavumme Tukholman satamaan.
Lähtö Viking Linen laivalla kohti Turkua. Majoittuminen hytteihin.
Nautimme seisovan pöydän ruokailun ruokajuomin.

10.5. perjantai
Meriaamiainen laivalla.
Klo 07.35
Saavumme Turkuun. Bussikuljetus Tampereelle.
********

Hinta:

min 30 lähtijää
520 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 25 lähtijää
565 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 20 lähtijää
630 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen/hytin lisämaksu 115 euroa.

Hintaan sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaan, oma bussi mukana koko matkan ajan
- laivamatkat A2-hytissä Turku-Tukholma-Turku
- yhden yön majoitus mainitussa hotellissa Borlängessä
- kaksi meriaamiaista laivalla
- kaksi seisovan pöydän ruokailu laivalla ruokajuomin
- kaksi lounasta
- sisäänpääsymaksut ja opastukset Carl Larssonin museossa, Jussi Björlingin museossa
ja Anders Zornin museossa
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut
- muut ruokajuomat
- henkilökohtaiset menot
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää. Yksin matkustavan
on otettava yhden hengen huone. Matka ei sovi liikuntaesteisille.
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