
 

 

TAIDEMATKA SASTAMALAAN JA TAMPEREELLE 24.-25.7.2021 

  
 
Kesäinen taidematka suuntautuu Sastamalaan ja Tampereelle. Taiteen saloja matkalla avaa taiteentutkija 
Liisa Väisänen. Sastamalassa tutustumme ainutlaatuiseen Marc Chagallin näyttelyyn Art Pappilassa ja 
Tampere-talolla Keith Haringin poptaiteeseen. Vierailemme myös Sastamalan kirkossa ja Tampereen 
tuomiokirkossa. Tervetuloa! 
 
Huom! Noudatamme matkoilla viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Matka toteutetaan 

matkustusrajoitusten salliessa.  
 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
24.7. lauantai Marc Chagall -näyttely ja Sastamalan kirkko  

Klo 09:00 Lähtö tilausbussilla Helsingistä Kiasman pysäkiltä kohti Tyrvään Pappilaa, joka sijaitsee 
 Sastamalan keskustassa, kauniilla paikalla Liekoveden rannassa.  
 
 Ensimmäinen kohteemme on Tyrvään ArtPappilan Kivinavetan ainutlaatuinen taidenäyttely 
 Marc Chagallin taidegrafiikasta vuosilta 1928 – 1984. Näyttelyssä on esillä yli 160 teosta. 
 Vedokset ovat kuvituksia Chagallilta tilatuista taidekirjoista kuten Daphnis et Chloé, The Bible 
 Exodus, Odysseus ja Songes. Osa esillä olevista teoksista on täysin uniikkeja ja ensimmäistä 
 kertaa esillä Suomessa. 
 
 Opastetun kierroksen jälkeen nautimme lounaan Tyrvään Pappilan ravintolassa. 
 
 Lounaan jälkeen jatkamme matkaa Sastamalan Pyhän Marian kirkolle. Kirkko on rakennettu 
 1400-luvun lopulla ja kunnostettu nykyiseen asuunsa 1960-luvulla. Keskiaikaiseen 
 sisustukseen kuuluu mm. harvinainen ja hyvin säilynyt kivinen kasteallas 1200-luvulta sekä 
 näyttävä kokoelma puuveistoksia. Saarnastuolin koristekuviot on Osmo Rauhalan maalaamat. 
 Kirkossa on upea akustiikka ja siellä järjestetäänkin paljon konsertteja. 
  
 Suuntaamme Tampereelle, jonne ajoaika on vajaa tunti. Majoittuminen kaupungin 
 keskustaan. Ilta vapaa omatoimiselle ohjelmalle.  
 
 Scandic hotelli Koskipuisto 

    
 Koskikatu 5, 33100 Tampere 
 Hotelli sijaitsee Tampereen keskustassa Tammerkosken ja Koskipuiston laidalla. Hotellissa on 
 ravintola, baari, sauna, uima-allas. Pienehköt huoneet, joissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, 
 TV, langaton internetyhteys, puulattia. 
 https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/tampere/scandic-tampere-koskipuisto 
 
 
 
 
 
 



 

25.7. sunnuntai Keith Haring -näyttely ja Tampereen tuomiokirkko  

 Aamiainen ja huoneiden luovutus.  
 Tänään tutustumme Tampere-talossa esillä olevaan Keith Haring – näyttelyyn. Haring on yksi 
 maailman tunnetuimmista katutaiteilijoista ja näyttely tarjoaakin parhaita paloja pop -ja 
 katutaiteen maailmasta tuttujen värikkäiden hahmojen muodossa. Näyttelyssä on esillä 
 alkuperäisteoksia ja julisteita koko Haringin noin kymmenen vuotta kestäneeltä uralta. 
 
 Päivän toinen vierailukohde on Tampereen tuomiokirkko. Ulkoasultaan harmaagraniittinen ja 
 punatiilikattoinen pyhäkkö rakennettiin arkkitehti Lars Sonckin piirustusten pohjalta ja sen 
 taiteellisen kaunistuksen toteuttivat taidemaalarit Hugo Simberg ja Magnus Enckell. Huom! 
 Vierailuaika kirkossa saattaa muuttua kirkollisten varausten myötä.  
 
 Nautimme lounaan ja lähdemme kohti Helsinkiä, jonne saapuminen iltapäivällä n. klo 17:00. 
 
 
Hinta 25 henkilöä 
 299 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
 
 20 henkilöä 
 319 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 75 €. 
 
Hintaan sisältyy 

- tilausbussikuljetus 50 paikkaisella bussilla ohjelman mukaan 
- vierailu Chagall-näyttelyssä ja Keith Haring -näyttelyssä 
- vierailu Sastamalan ja Tampereen kirkoissa 
- 1 yön majoitus Tampereella aamiaisella 
- 2 lounasta 
- opastus Liisa Väisänen 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly 

- illallinen 
- matkavakuutus **suositellaan** 

 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin 
käyttöä. 

 

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. 
 
 

 
      ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Kehräsaari A 212, Tampere 
Helsingissä palvelemme puh. 050-354 3063 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
Puh. 0440 477 070 
KKV 2107/06/MjMv 
 
 
 


