
 

HTO Retkeily ry 

IMATRA BALLET JUHLAGAALA 2.1.2022    
 

 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
klo 08:30 Lähtö tilausajobussilla Helsingistä Kiasman pysäkiltä kohti Imatraa.  
 Matkan varrella pidämme lyhyen 20 min mittaisen jaloittelu- ja vessatauon Kymen 
 Paviljongissa. 
 
Klo 11:45 Kolmen ruokalajin buffetlounas Lappeenrannassa ravintola Lappeen Ruustinnassa.  
 Pääruokana tarjoillaan kanaa. Lounaan jälkeen matka jatkuu Imatralle. Ajoaika lounaspaikasta 
 Imatralle on puoli tuntia. 
 
Klo 13:30 Saapuminen kulttuuritalo Virtaan. 
Klo 14:00 Imatra Ballet juhlagaala Karelia-salissa alkaa. St. Petersburg Ballet Theatre on yksi 
 maailman tunnetuimmista klassisen baletin tulkitsijoista. Baletin ohjelmistoon kuuluvat mm. 
 mestariteokset Joutsenlampi, Giselle, Don Quijote, Pähkinänsärkijä, Prinsessa Ruusunen ja La 
 Bayadére. Esityksessä nähdään otteita klassikkoteoksista. Tilaisuuden kesto on 2,5 h sisältäen 
 väliajan. 
 Ryhmälle on varattu väliaikatarjoiluna kahvi ja marjapiirakka. 
 
Klo 17:00 Lähtö Imatran kulttuuritalolta kotimatkalle. Paluumatkalla pidämme jaloittelu- ja 
 omakustanteisen kahvitauon. Paluu Helsinkiin n. klo 21:00. 
 
Hinta min. 30 henkilöä 
 167 euroa/ jäsen 
 172 euroa/ ei jäsen 
 
  
Hintaan sisältyy 
 - tilausbussikuljetus Helsinki – Imatra – Helsinki 
 - 3 ruokalajin buffetlounas 
 - lippu Juhlagaala-balettiin, katsomo: permanto 
 - väliaikatarjoiluna kahvi ja marjapiirakka 
 - arvonlisävero 
 
Hintaan ei sisälly 
 - muuta juomat ja ateriat kuin ohjelmassa mainittu 
 - buffetruokailu on laktoositon ja gluteeniton. Muista erikoisruokavalioista veloitetaan 2 €/hlö 
 - matkavakuutus **suositellaan** 
 
 
Ilmoittautumiset 8.11.2021 mennessä: Mervi Bordi mervibordi@gmail.com tai  

puh. 040-5049231. 

 

Vahvista paikkasi maksamalla 8.11.21 mennessä retken hinta Helsingin työväenopiston 

opistolaisyhdistyksen tilille  FI9480001901234477. Käytä maksaessa viitettä 8811 

 

 



 

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. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä 
joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. 
 
 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
 

 
       ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 
Kehräsaari A 212, Tampere 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
Puh. 0440 477 070 
KKV 2107/06/Mj 
 


