Seniorilääkärien matka
MIKKELIN MUSIIKKIJUHLILLE 25. – 26.10.2020

Kulttuurimatkalla Mikkelin musiikkijuhlille osallistumme kahteen konserttiin. Kuulemme Beethovenin
pianosonaatteja sekä Sinfoniaorkesteri Vivon esittämän Suomalaisen fantasian. Matkalla vierailemme
myös Päämajamuseossa ja lounastamme kartanomiljöössä. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
25.10. sunnuntai
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

Beethoven 303132 -konsertti Musiikkiopiston salissa. Beethovenin pianosonaatit 30,
31 ja 32. Irina Zahharenkova piano.
Konsertin jälkeen kuljetus hotelliin ja majoittuminen.

Klo 18.15
Klo 19.00

Kuljetus Mikaelin konserttitaloon.
Suomalainen fantasia, Sinfoniaorkesteri Vivo ja Festivaalikuoro
Mikaelin konserttitalo, Martti Talvela -sali.
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

26.10. maanantai
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 lähdemme kotimatkalle. Lahden Hennalassa tutustumme Sotilaslääketieteen museoon, jossa meille esitellään Suomen sotien 1939-1945 lääkintähuoltoa sekä
puolustusvoimien rauhanajan sotilasterveydenhuoltoa esinein ja valokuvin.
Opastetun kierroksen jälkeen nautimme vielä matkan päätöskahvit, joka jälkeen matka
jatkuu Helsinkiin.
Helsinkiin saavumme n. klo 19.45.

Hinta:

min 40 lähtijää
415 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 35 lähtijää
425 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 30 lähtijää
435 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 (61 euroa)
- sisäänpääsymaksu Päämajamuseoon
- opastus ja sisäänpääsymaksu Sotilaslääketieteen museoon
- 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
30 vrk ennen matkaa.
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