
 

TAIDETTA JA OOPPERAA TUKHOLMASSA 20. – 23.1.2020 

 
Tukholmassa tutustumme taiteeseen ja halukkailla on mahdollisuus käydä kuninkaallisessa 
oopperassa. Vierailemme Prinssi Eugenin rakennuttamassa Waldemarsuddessa Djurgårdenin 
saarella, joka on Ruotsin valtion omistama taidemuseo. Toisena päivänä käymme Tukholman 
Kansallismuseossa, joka avattiin viime vuonna vuosien remontin jälkeen. Illalla on mahdollisuus 
osallistua kuninkaallisessa oopperassa La Traviata -oopperaan. Tervetuloa matkanjohtaja 
Leena Tamlander-Pullin mukana Tukholmaan.  
 
Alustava matkaohjelma: 
 
20.1. maanantai 

Klo 13.30 Lähtö Markku Mikkola Oy:n bussilla Tampereelta. 
Klo 14.00 Lähtö Lempäälän linja-autoasemalta kohti Helsinkiä.  
Klo 16.15 Saavumme Helsinkiin Katajanokan satamaan. Lippujen jako ja laivaan nousu, majoittuminen A-

luokan hytteihin.  
Klo 17.15 M/S Mariella lähtee kohti Tukholmaa. 
Klo 17.30 Seisovan pöydän ruokailu ruokajuomin. 
 
21.1. tiistai 

 Meriaamiainen. 
Klo 10.00 Saavumme Tukholmaan Tegelvikshamnin satamaan. Jatkamme bussilla Djurgårdenin 
 saarelle ja tutustumme Waldemarsudden taidemuseoon. 
 Prinssi Eugen rakennutti Waldemarsuddenin Slottet palatsin 1900-luvun alkupuolella. Prinssi oli 

suuri taiteen ystävät ja maalasi itsekin. Prinssi lahjoitti palatsin ja taidekokoelmansa Ruotsin 
valtiolle. Kokoelmassa on mm. Karl Nordströmin, Nils Kreugerin, Oscar Björkin, Anders Zornin ja 
Eugene Janssonin töitä. Puutarhassa on mm. Auguste Rodinin, Carl Millesin ja Christian Erikssonin 
veistoksia. Tutustumme museoon kaikessa rauhassa. 

n. klo 13.30 Siirrymme keskustaan Kungsträdgårdeniin, jossa on vapaata aikaa käydä kaupoilla ja 
 lounastaa. 
Klo 16.00 Kuljetus hotelliin ja majoittuminen. Aikaa levähtää ennen illan oopperaa. 
 

  
 SCANDIC HOTEL MALMEN  

 Hotelli sijaitsee Södermalmin kaupunginosassa, josta on lyhyt matka vanhaan kaupunkiin. 
 Hotellin lähellä pubeja, ravintoloita, kauppoja ja gallerioita. Hotellissa on ravintola ja kaksi baaria, 

joista toisessa elävää musiikkia. Huoneissa mukavuudet ja hiustenkuivaaja.  
 https://www.scandichotels.fi/hotellit/ruotsi/tukholma/scandic-malmen/huoneet 
 

Halukkailla on mahdollisuus osallistua oopperaan. Oopperalipun hinta 60 euroa. Paikat riveillä 
8 ja 9. Liput varataan ja maksetaan etukäteen viimeistään 11.11. Ei takaisinmaksua. 

 
Klo 18.00 Kuljetus kuninkaalliseen oopperaan.  
Klo 19.00 La Traviata -ooppera. Giuseppe Verdin kolme näytöksinen ooppera, jonka libreton on kirjoittanut 

Francesco Maria Piave. Ooppera on yksi maailman esitetyimmistä oopperoita.  
 Ooppera pohjautuu Alexander Dumas nuoremman vuonna 1848 julkaistuun romaaniin 

Kamelianainen. Oopperan päähenkilö on Violetta, tuberkuloosia sairastava kurtisaani, johon 
aatelinen Germot rakastuu. 

 
 Oopperan jälkeen kuljetus takaisin hotelliin. 



 
22.1. keskiviikko 
 Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. 
Klo 11.00 Lähdemme tutustumaan uusittuun Kansallismuseoon. Museo oli remontissa viisi vuotta ja se 

avattiin viime vuonna. Nykyisessä rakennuksessa museo on ollut vuodesta 1866 ja se oli 
ensimmäisiä julkisia taidemuseoita maailmassa. Rakennus edustaa uusrenessanssia ja sisällä 
porraskäytävän seinät on koristeltu tunnettujen ruotsalaisten taidemaalareiden tekemillä 
seinämaalauksilla, joista näyttävämpiä ovat Carl Larssonin 1890-luvun maalaukset.  

 Vierailun jälkeen poikkeamme vielä keskustassa ennen kuljetusta satamaan. 
 
Klo 15.30 Lähtöselvitys ja laivaan nousu. Majoittuminen A-luokan hytteihin. 
Klo 16.30 M/S Gabriella lähtee kohti Helsinkiä. Halukkailla on mahdollisuus osallistua seisovan  
 pöydän ruokailuun. Hinta 35 euroa/hlö etukäteen ostettuna. 
 
23.1. torstai 

 Meriaamiainen. 
Klo 10.10 Saavumme Helsinkiin Katajanokan satamaan, josta jatkamme bussilla kohti kotia. 
 
 
 
 
Hinta: min 30 lähtijää 
 365 euroa/henkilö kahden hengen hytissä 
 
 min 25 lähtijää 
 389 euroa/henkilö kahden hengen hytissä 
 
 min 20 lähtijää 
 420 euroa/henkilö kahden hengen hytissä 
 
 Yhden hengen hytin lisämaksu 140 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 

- bussikuljetukset ohjelman mukaan 
- laivamatkat Viking Linellä A-luokan hyteissä mennen tullen 
- yhden yön majoitus mainitussa hotellissa 
- kaksi meriaamiaista 
- aamiainen hotellissa 
- seisovan pöydän ruokailu ruokajuomin menomatkalla 
- tutustuminen Waldemarsudden museoon 
- tutustuminen kanssallismuseoon 
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- oopperalippu La Traviataan, hinta 60 euroa 
- muut ruokailut 
- matkavakuutus ** suositellaan** 

 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää 
minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. 
Hinta on laskettu 28.8.2019 valuuttakurssin mukaan ja se tarkistetaan kuluttajaviranomaisten ohjeiden mukaan 6 
viikkoa ennen matkan alkua.  
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