UPPSALA JA SIGTUNA 5. – 8.8.2019

Kesän matkalla tutustumme ensin uusittuun Tukholman kansallismuseoon, josta jatkamme Uppsalaan.
Turun kokoinen Uppsala on yksi Euroopan vanhimpia yliopistokaupunkeja ja sen 1164 valmistunut
tuomiokirkko on yksi maailman vanhimpia pystyssä olevia kristillisiä kirkkoja. Kaupungin yliopisto on
tullut suomalaisillekin monessa yhteydessä tutuksi ja täällä ovat opiskelleet monet Ruotsin suurmiehet
kuten Ingmar Bergman ja August Strindberg. Uppsalassa vierailemme mm. Carl Linnén puutarhassa ja
upeassa tuomiokirkossa. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
5.8. maanantai
Klo 13.30
Lähtö bussilla Lempäälästä Helsinkiin Katajanokan satamaan.
Lähtöselvitys satamassa Helsingissä ja laivaan nousu, majoittuminen A2–luokan
hytteihin.
Klo 17:15
Lähtö Viking Linen Gabriella-laivalla kohti Tukholmaa.
Nautimme seisovan pöydän illallisen laivan buffetravintolassa.
6.8. tiistai
Klo 10:00

Kansallismuseo ja Uppsala
Meriaamiainen laivalla.
Saavumme Tukholmaan. Ajamme Tukholman kansallismuseoon. Kansallismuseo on
Ruotsin suurin taide- ja designmuseo, joka avattiin uudelleen yleisölle suuren remontin
jälkeen syksyllä 2018. Museon kokoelmissa on maalauksia, veistoksia, miniatyyreja,
taidekäsitöitä, designia, piirroksia, grafiikkaa ja muotovalokuvia. Yhteensä kokoelmissa on
700 000 esinettä 1500-luvulta nykypäivään. Kansallismuseon johtajana toimii
suomalainen Susanna Pettersson. Teemme opastetun kierroksen museossa. Täältä
jatkamme Uppsalaan.
Nautimme kotiruokalounaan. Lounaan jälkeen teemme vielä opastetun
kaupunkikiertoajelun ja käymme upeassa Tuomiokirkossa. Vanhan yliopistokaupungin
tärkein nähtävyys on tuomiokirkko, joka vihittiin käyttöön 1435. Tämä 1800-luvulla
goottilaiseen tyyliin uudistettu kohde on yksi pakollisista nähtävyyksistä kaupungissa.
Tuomiokirkon lisäksi tutustumme Vanhaan Uppsalaan, jossa näemme vanhan kivikirkon
ja kolme valtavaa hautakumpua kansainvaellusajalta. Alueella sijaitsivat myös Moran
kivet, jotka toimivat Ruotsin kuninkaiden kruunauspaikkana keskiajalla.
Kierroksen jälkeen majoittuminen ja ilta vapaata aikaa.

SCANDIN HOTEL UPLANDIA
Hotelli sijaitsee Uppsalan sydämessä 150 m kävelymatkan päässä Svartbäcsgatanin
kävelykadulta. Hotellissa on ravintola ja baari, kuntosali, sauna, myymälä, josta voi ostaa
mm. pientä syötävää. Huoneissa on wifi, ilmastointi, taulu-tv ja mukavuudet.
Linnéträdgården puutarha on kolmen minuutin kävelymatkan päässä ja tuomiokirkolle on
matkaa 350 m.

7.8. keskiviikko
Gustavianum-museo, Linnén puutarha ja Sigtuna
Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme tutustumaan
yliopiston kirjastoon ja Gustavianum-museoon, joka sijaitsee yhdessä yliopiston vanhoista
päärakennuksista. Itse rakennuksen rakentaminen aloitettiin 1622 ja se toimi yliopiston
päärakennuksena vuoteen 1887. Gustavianum-museo avattiin 1997 ja siellä on esillä mm.
egyptiläisiä muumioita, viikinkien hautalöytöjen aarteita ja välähdyksiä yliopiston
historiasta. Augsburgh-taidekabinetissa on näytillä lukematon määrä pieniä yksityiskohtia
ja esineitä 1600-luvulta. Kupolin alla sijaitsee myös anatominen teatteri.
Täältä jatkamme Linnén puutarhaan ja museoon. Se on Ruotsin ensimmäinen
kasvitieteellinen puutarha, joka perustettiin jo 1655 Olof Rudbeck vanhemman toimesta.
Nykyään ranskalaistyylisessä puutarhassa on 1300 kasvia, jotka on järjestetty Linnén
systeemin mukaan. Carl von Linnén professorikodissa esitellään kasvitieteilijän
saavutuksia. 1700-luvulla rakennettu talo on sisustettu alkuperäisillä huonekaluilla,
vaatteilla, tekstiileillä ja posliinilla.
Vierailujen jälkeen nautimme lounaan. Uppsalasta ajamme Sigtunaan, joka on Ruotsin
vanhin kaupunki. Historiallinen Sigtuna huokuu keskiaikaista tunnelmaa ja se muistuttaa
enemmän idyllistä kylää kuin kaupunkia. Pääkatu Storagatan on täynnä viehättäviä
putiikkeja, gallerioita ja kahviloita.
Pidämme pienen jaloittelu- ja kahvitauon.
Sigtuna on kuuluisa riimukivistään. Riimukivin koristeltuja kivipaaseja on koko kunnan
alueella 150 ja pelkästään Sigtunassa yli 30. Viikinkiajalla riimukivi pystytettiin kuolleen
muistoksi, ja niitä käytettiin usein rakennusmateriaaleina. Tosin Sigtunan Pyhän Marian
kirkon vieressä oleva Anundin riimukivi on poikkeuksellinen: Anund pystytti kiven omaksi
kunniakseen vielä eläessään. Kaupungissa on myös Pyhän Laurin ja Pyhän Pietarin kirkon
rauniot.
Täältä jatkamme Tukholmaan Viking Linen satamaan.
Klo 20:00

Lähtöselvitys satamassa ja laivaan nousu.
Lähtö Viking Linen Amorella–aluksella kohti Turkua. Halukkailla on mahdollisuus ostaa
seisovan pöydän ruokailu. Hinta 32,- etukäteen ostettuna.

8.8. torstai
Klo 07:35

Meriaamiainen laivalla.
Saavumme Turkuun. Matka jatkuu Lempäälään, jonne saavumme n. klo 10.00.

Hinta:

min 30 lähtijää
450 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa/hytissä
min 25 lähtijää
470 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa/hytissä
min 20 lähtijää
520 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa/hytissä
Yhden hengen huoneen/hytin lisämaksu 100 euroa

Hintaan sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaan
- laivamatka Helsinki – Tukholma A-luokan kahden hengen hytissä
- laivamatka Tukholma – Turku A-luokan kahden hengen hytissä
- yhden yön majoitus mainitussa hotellissa tai vastaavassa
- meriaamiainen laivalla mennen tullen
- aamiainen hotellissa
- kaksi lounasta
- seisovan pöydän ruokailu laivalla menomatkalla ruokajuomin
- pullakahvit Sigtunassa
- opastettu kierros Tukholman kansallismuseossa
- opastettu kaupunkikierros Uppsalassa ja käynti tuomiokirkossa
- opastettu käynti Gustavianumissa sekä Linnén puutarhassa ja museossa
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- seisovan pöydän ruokailu paluumatkalla 32,- etukäteen ostettuna
- muut kuin mainitut ruokajuomat
- matkavakuutus ** suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinnat edellyttävät minimilähtijämäärää.
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