
 

Turun joulutorit ja Fiskars 5.-6.12.2020 

 
 

Alustava matkaohjelma: 

 

5.12. lauantai JOULUINEN TURKU 

Klo 09:00 Lähtö Helsingistä Kiasman pysäkiltä kohti Turkua. 

Klo 11:00 Turkuun saavuttua nautimme lounaan Koulu-ravintolassa. 

Klo 13:00 Teemme osittain bussilla ja osittain kävellen opastetun kaupunkikierroksen jouluisessa 

 Turussa. Tutustumme mm. ihaniin satusiltoihin, Vanhaan Suurtoriin ja tuomiokirkkoon. 

 Kierroksen aikana kuullaan myös joulunvietosta Turussa. 

 Kierros kestää n. 2 tuntia. Majoittuminen hotelliin.  

  

 Scandic Julia **** (paikallinen luokitus) 

     
 Eerikinkatu 4, Turku   https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/turku/scandic-julia 

 Turun keskustassa, 500 m päässä Turun tuomiokirkolta ja 300 m päässä kauppatorista sijaitseva 

 hotelli, joka on kunnostettu v 2011. Hotellissa on ravintola, baari, sauna ja kuntosali. Huoneissa on 

 kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, talletus, minibaari, puu- tai parkettilattiat. 

  

 Iltapäivä ja ilta omaa aikaa tutustua Turun joulutoreihin. Joulumarkkinat ovat Vanhalla 

 Suurtorilla, mutta myös Turun Kauppatorilla on pienempi joulutori kojuineen ja 

 myyjineen. Turun virallinen joulukatu on Yliopistonkatu. Joulukuusi sijaitsee tuomiokirkon 

 edessä. 

 

 Mahdollisuus lähteä lisämaksulliseen konserttiin. Konserttiohjelmisto julkaistaan 

 myöhemmin.  

 

6.12. sunnuntai  TURUN LINNA JA FISKARS 

 Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. 

Klo 09:45 Ajamme Turun linnalle, jossa tutustumme Perinteiset joulupöydät-näyttelyyn. 

 Linnan saleihin on katettu eri aikakausien joulupöytiä, joissa on esillä niille tyypillisiä 

 jouluruokia sekä astiastoja. Opastetun kierroksen jälkeen lähdemme Turusta kohti 

 Fiskarsia. Kaunis ruukkikylä valmistautuu joulun vastaanottoon  koristein ja jouluvaloin.  

Klo 13:00 Lounas Fiskarsissa ravintola Kuparipajassa. Lounaan jälkeen jää vapaata aikaa 

 kierrellä pajoissa ja myymälöissä. Saapuminen alkuillasta Helsinkiin. 

 

Hinta: vähintään 25 matkustajaa 

 275 €/hlö kahden hengen huoneessa  

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 75 €. 

  



 

Hintaan sisältyy: 

 - bussikuljetus Helsinki – Turku – Helsinki  

 - 1 yön majoitus mainitussa hotellissa 

 - 1 buffetaamiainen, 2 lounasta 

 - opastettu kierros Turussa ja vierailu Turun tuomiokirkossa 

 - opastettu kierros Turun linnassa ja sisäänpääsymaksu Turun linnaan 

 - arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly: 

 - ruokajuomat 

 - lisämaksullinen konsertti lauantai-iltana 

 - muut ateriat kuin hintaan sisältyy kohdassa mainittu 

 - 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 ruoka-aineallergiat 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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