JOULUTOREILLE PORVOOSEEN JA HELSINKIIN 11.-12.12.2020

Talvinen retkemme vie meidät katsomaan Porvoon ja Helsingin hurmaavia joulutoreja. Matkalla
tutustumme lasinpuhalluksen historiaan Riihimäen Lasimuseossa. Malmgårdin kartanolinnassa
aistimme entisajan loistoa. Porvoon Taidetehtaan joulumarkkinat tarjoavat mahdollisuuden tehdä
ostoksia sisätiloissa. Majoitumme tyylikkäästi Haikon kartanossa ja toisena matkapäivänä poikkeamme
Gumbostrandin galleriassa Sipoossa ja Helsingissä Suomen vanhimmalla joulutorilla Tuomaan
markkinoilla Senaatintorilla.
Alustava matkaohjelma:
11.12. perjantai
Klo 10.00
Lähdemme bussilla Tampereelta kohti Riihimäen Lasimuseota. Tutustumme museon
näyttelyyn, josta löytyy monta tuttua lasiesinettä vuosien varrelta. Kierroksen jälkeen
juomme kahvit pienen suolaisen kera.
Matkamme jatkuu kohti Malmgårdin kartanolinnaa. Uusrenessanssinen kartanolinna on
peräisin 1880-luvulta. Historia yltää tosin aina 1600-luvulle asti, jolloin maatila siirtyi
Creutzin suvun omistukseen. Tänä päivänä kartano on erikoistunut luomuviljelyyn.
Kartanopuodissa on monenlaista ostettavaa.
Kierroksen jälkeen jatkamme Porvooseen ja poikkeamme Brunbergin tehtaanmyymälässä suklaaostoksilla. Brunbergin suklaatehtaan juuret ulottuvat viime vuosisadalle,
jolloin 1871 perustetussa A.W. Lindforsin leipomossa aloitettiin karamellinvalmistus.
Tällöin tuotevalikoimaan kuului erikoistuotteita kuten hää- ja hautajaiskaramelleja.
Vuonna 1928 yrityksen osti porvoolainen Lennart Brunberg. Brunbergin tuotteita on mm.
vahvoina merkkeinä vuosikymmeniä pysyneet Alku-maitokaramellit, Brunbergin suukot,
tryffelit, lakritsit ja maitosuklaa.
Porvoon keskustassa nautimme lounaan, jonka jälkeen on aikaa tutustua joulumarkkinoihin Taidetehtaalla.
Ranta-aitat, mukulakivikadut ja idylliset pihamaat tekevät Vanhasta Porvoosta
ainutlaatuisen historiallisen kaupunkimiljöön. Porvoo on ollut merkittävä kauppapaikka jo
1200- luvulta. Jokikatu ja Välikatu ovat aina olleet vilkkaita kauppakatuja. Kaupungissa
käytiin ostoksilla, yövyttiin, huviteltiin ja herkuteltiin. Samalla tavalla nykyäänkin
nautitaan alueen ainutlaatuisesta tunnelmasta kujilla, pihoilla, kahviloissa, ravintoloissa,
hotelleissa, gallerioissa ja museoissa.
Majoittuminen ja päivällinen Haikon kartanossa.
HAIKON KARTANO
Tyylikäs hotelli sijaitsee merenrannalla 6 km:n päässä Porvoon keskustasta. Hotelli
koostuu modernista kylpylähotellista ja perinteisestä kartanorakennuksesta. Hotellin spaalueet, uima-altaat ja saunat ovat asiakkaiden käytettävissä maksutta.
Kylpylähotellihuoneissa on taulu-tv, työpöytä, minibaari, kylpytakit ja tohvelit, ilmainen
wifi ja mukavuudet. Hotellissa on tyylikäs à la carte -ravintola, klubi, Spa Bistro & Café.

12.12. lauantai
Aamiaisen jälkeen suuntaamme kohti Helsinkiä. Ajamme Sipooseen Gumbostrandiin, jossa
tutustumme Gumbostrand Konst & Form taidegalleriaan, joka on vuonna 2012 K.
Hartwallin vanhaan tehdasmiljööseen perustettu taidegalleria ja designmyymälä.
Vierailun jälkeen matka jatkuu Helsinkiin, jossa tutustumme Suomen vanhimpaan
joulutoriin Tuomaan markkinoihin Senaatintorilla.
Tuomaan markkinoilta löydät käsityöläisten tekemät persoonalliset lahjat ja kauden
parhaat ruokaherkut. Torin sydämessä sykkii kävijöiden rakastama vanhan ajan karuselli.
Ennen kotimatkaa nautimme vielä lounaan Helsingissä. Lounaan jälkeen jatkamme
matkaa kotia kohti. Tampereelle saavumme n. klo 18.00.
Hinta:

min 30 lähtijää
235 euroa/hlö H2:ssa

min 25 lähtijää
249 euroa/hlö H2:ssa

Yhden hengen huoneen lisämaksu 55 euroa.
Hintaan sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaan
- opastettu kierros Riihimäen Lasimuseossa
- opastettu kierros Malmgårgin kartanolinnassa
- opastettu kierros Gumbostrandin taidegalleriassa
- majoitus Haikon kartanossa
- kylpylän vapaa käyttö
- aamiainen hotellissa
- kahvit ja suolainen Riihimäen Lasimuseossa
- kaksi lounasta
- päivällinen Haikon kartanossa
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut
- ruokajuomat
- matkavakuutus ** suositellaan **
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu
liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruokaaineallergiat viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista
erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan,
että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.
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