Seniorilääkärien matka
MIKKELIN MUSIIKKIJUHLILLE 8. – 9.7.2020

Ensi kesän kulttuurimatka suuntaa Mikkelin musiikkijuhlille, jossa osallistumme kahteen konserttiin.
Musiikkijuhlien ohjelmistossa näkyy suomalaisen ja venäläisen musiikin ja muusikoiden vuoropuhelu
kuten musiikkijuhlien perinteeseen kuuluu. Matkalla vierailemme myös Päämajamuseossa ja
lounastamme kartanomiljöössä. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
8.7. keskiviikko
Klo 09.00
Lähtö bussilla Kiasman pysäkiltä kohti Mikkeliä. Matkalla nautimme kahvit Vierumäen
Matkakeitaassa n. klo 10:40. Matka jatkuu Hirvensalmelle.
Klo 12.20

Lounastamme Hirvensalmella Satulinnassa, joka on tuttu Vain elämäämusiikkiohjelmasta.

klo 14.00

Matkamme jatkuu Mikkeliin, jonne on reilun puolen tunnin matka. Ajamme suoraan
Mikaelin konserttitalolle.

Klo 15.00

Lied-konsertti Mikaelin kamarimusiikkisalissa. Galina Sakhnovskaya, sopraano
ja Mikhail Yanovitsky, piano.
Konsertin jälkeen kuljetus hotelliin ja majoittuminen.

Klo 17.30
Klo 18.00
Klo 19.00

Kuljetus Mikaelin konserttitaloon.
Teosesittely, professori Eero Tarasti.
Sibelius: Sinfonia V ja Kabalevsky: Sellokonsertto nr 1
Mariinskin orkesteri, Dalia Stasevska kapellimestari ja Jonathan Rooseman sello.
Väliajalla nautimme lasin kuohuvaa.
Konsertin jälkeen kuljetus Bistro Holvi-ravintolaan, jossa nautimme pientä iltapalaa.
Bistrosta kävelemme hotelliin (n. 150 m).

SCANDIC HOTELLI MIKKELI
Hotelli sijaitsee Mikkelin keskustassa. Hotellissa on mm. Bord Mikkeli-ravintola, Cowbaari, kokoustiloja, sisäuima-allas, sauna ja lasten leikkihuone. Huoneissa on mm.
ilmainen wifi, satelliitti-tv ja mukavuudet.

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/mikkeli/scandic-mikkeli

9.7. torstai
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä kannattaa poiketa Mikkelin torilla, jossa on tarjolla
paikallisia tuotteita.
Klo 10.30

Otamme matkatavarat mukaan bussiin ja lähdemme tutustumaan Päämajamuseoon.
Suomen armeijan Päämaja toimi Mikkelissä ja sen lähiympäristössä viime sotien aikana
vuosina 1939-1940 ja 1941 – 1944. Armeijan ylin johto sijoittui työskentelemään Mikkelin
keskuskansakoululle. Tiloissa toimii nyt Päämajamuseo. Perusnäyttely kertoo päämajan
toiminnasta ja talvi-, jatko- ja Lapin sodan keskeisistä tapahtumista sekä siviilien
elämästä sotavuosina. Mannerheimin työhuone sekä Operatiivisen osaston
Maavoimatoimisto on ennallistettu sodan aikaiseen asuunsa.

Klo 12.00

Näyttelyn jälkeen ajamme Tertin kartanoon, jossa nautimme pitopöytälounaan.
Kartanon historia alkaa jo 1500-luvulta Hintsalan rusthollista. Vuosisatojen aikana
kartanon omistajina on ollut säätyläisiä ja maanviljelijöitä. Pylkkästen aika alkoi 1800luvun lopulla. Nykyään kartano on erikoistunut matkailuun ja sen palveluihin kuuluvat
ravintola, kahvila, herkkumyymälä ja mahdollisuus majoitukseen. Kartanon alueelta
löytyy mm. Arboretum, muuripuutarha sekä yrttitarha. Kartanon ravintola on useana
vuonna ollut Suomen parhaiden ravintoloiden listalla.

Klo 14.00

Lounaan jälkeen jatkamme Mäntyharjulle, jossa tutustumme Taidekeskus Salmelan
näyttelyyn. Kesän 2020 taidenäyttelyssä on teoksia jo paikkansa kuvataiteessa
vakiinnuttaneilta tekijöiltä, minkä lisäksi Domanderin näyttelyalueella voi tutustua
Kuvataidekilpailun näyttelyluokkaan valittuihin teoksiin. Kuvataidekilpailu ratkeaa
heinäkuussa 2020 ja kesän kävijöiden on tuohon asti mahdollista äänestää myös omaa
suosikkiaan. Näyttelyssä tulee olemaan esillä teoksia mm. taidemaalari Reidar
Särestöniemeltä. Vierailun päätteeksi nautimme vielä matkan päätöskahvit ravintola
Kesäheinässä.

Klo 17.00

Matkamme jatkuu kohti Helsinkiä, jonne saavumme n. klo 19.45

*****************

Hinta:

min 40 lähtijää
465 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 35 lähtijää
475 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 30 lähtijää
485 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 50 euroa.

Hintaan sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaisesti
- yhden yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- kahdet pullakahvit
- lounas Satulinnassa menopäivänä
- pitopöytälounas Tertin kartanossa paluupäivänä
- iltapala Bistro Holvissa
- lasi kuohuviiniä iltakonsertin väliajalla
- konserttiliput molempiin konsertteihin 1 kategoria (yht. 109 €)
- sisäänpääsymaksu Päämajamuseoon
- opastus ja sisäänpääsymaksu Taidekeskus Salmelaan
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut ja ruokajuomat
- ruoka-aineallergioista ja muista erikoisruokavalioista mahdollisesti veloitettavat
lisämaksut
- matkavakuutus ** suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa
toimistostamme. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään
14 vrk ennen matkaa.
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