Seniorilääkärien kesän kulttuurimatka
VIIPURI-OOPPERAAN MÄNTYHARJULLE, SAIMAALLE JA
ETELÄ-KARJALAAN 30.6. – 1.7.2022

Kesäretkemme suuntaa Saimaalle ja Etelä-Karjalaan. Matkalla poikkeamme Malmgårdin kartanolla ja
WHD Gårdissa Repoveden kupeessa, nautimme Viipuri-oopperasta Mäntyharjun Salmelassa.
Majoitumme mukavasti Saimaan rannalla Anttolanhovissa ja ihastelemme kalliomaalauksia Astuvansalmella. Tuhatvuotinen perinneherkku Lemin Särä hieroo makunystyröitä ja lopuksi tutustumme
vielä presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseoon Kotkaniemeen. Tervetuloa mukaan nauttimaan
kotimaan matkailusta.
Alustava matkaohjelma:
Torstai 30.6.
Klo 09.30
Lähtö Kiasman pysäkiltä kohti Porvoota ja Malmgårdia.
Klo 10.45
Saavumme Malmgårdin kartanoon, jossa teemme opastetun kierroksen tähän upeaan
linnaan ja kuulemme sen historiasta. Malmgård on yksi Suomen suurimmista viljatiloista
ja se on erikoistunut luonnonmukaiseen viljelyyn ja luomutuotteiden jalostamiseen. Peltopinta-alaa on lähes 500 hehtaaria. Tilalla harjoitetaan myös matkailua, oluttuotantoa ja
metsätaloutta.
Kierroksen jälkeen nautimme kahvit ja aikaa jää poiketa tilanpuodissa.
Klo 12.00
Matka jatkuu kohti Mäntyharjua. Ajamme Elimäen kautta Nurmaalle, jossa nautimme
lounaan WHD Gårdissa Repoveden Kansallispuiston kupeessa. WHD Gård on ollut Oy
Woikoski Ab:n omistuksessa jo 1930-luvulta saakka. Nykyisin 400 hehtaarin laaja alue on
palautettu alkuaikojensa loistoon ja alueesta sekä sitä ympäröivistä metsistä pidetään
hyvää huolta.
Klo 13.30
Nautimme lounaan.
Klo 14.30
Jatkamme Mäntyharjulle.
Klo 16.00
Tutustuminen Taidekeskus Salmelan taidenäyttelyyn omaan tahtiin.
Klo 18.00

Viipuri-ooppera Salmelan Taidekeskuksen Puistonäyttämöllä. Tämä sodan ajan
Wiipurista kertova ooppera on kertomus siitä, miten sota muokkaa ihmisiä ja elämää.
Ainutlaatuinen musiikki soljuu klassisen, oopperan, laulelmien ja musikaalin
välimaastossa. Konsertin edetessä kohti loppuhuipentumaa saamme nähdä, miten
sinfoniaorkesteri muuntuu välillä Big Bandiksi.
Konsertti kestää n. kaksi tuntia ja siinä on yksi väliaika. Väliajalla nautimme
leivoskahvit.
Ohjelman jälkeen ajamme Anttolaan, jossa majoittuminen Anttolanhoviin.

RANTAHOTELLI ANTTOLANHOVI
Hotelli sijaitsee Saimaan rannalla noin tunnin ajomatkan päässä Salmelasta. Hotellissa
on mm. kuntosali, spa ja saunoja, ranta- ja kotaravintolat. Majoitusta on hotellissa ja
huviloissa. Hotellihuoneissa on mm. televisio, vedenkeitin, langaton wifi, minibaari,
hiustenuivaaja ja mukavuudet. Superior-huoneissa on kylpytakki ja -tossut sekä parveke
järvinäkymin. https://www.anttolanhovi.fi/

Perjantai 1.7.
Aamiainen ja huoneiden luovutus.
Klo 09.00
Lähdemme kohti Ristiinaa ja Kallioniemeä.
Klo 10.00
Teemme risteilyn Saimaan aalloilla ja purjehdimme Astuvansalmen. Läpi Saimaan
kauneimpien maisemien siirrymme 6000-vuotiaan kalliotaiteen ytimeen.
Klo 12.00
Klo 13.30

Matka jatkuu Savitaipaleen kautta Lemille.
Saavumme Säräpirtille ja nautimme maankuulua Lemin Särää, joka on tuhatvuotisen
perinteen mukaan valmistettua lammasherkkua.

Klo 15.00

Jatkamme Kotkaniemeen Presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseoon, jossa teemme
opastetun kierroksen.
Luumäen ja Itsenäisyydentien eräs merkittävimmistä kohteista on Kotkaniemi, presidentti
P.E. ja rouva Ellen Svinhufvudin koti. 1800-luvun lopulla rakennettu jugend-vaikutteinen
huvila on kunnostettu käyntikohde, joka esittelee sekä Svinhufvudien elämää että
Suomen itsenäistymisvaiheen historiaa. Svinhufvudilla oli merkittävä rooli Suomen
itsenäistymisen eri vaiheissa sekä presidenttinä vuosina 1931-1937.

Klo 16.15
Klo 17.00

Jatkamme matkaa Haminan kautta Loviisaan.
Nautimme vielä matkan päätöskahvit Loviisan Kappelissa. Aleksanteri III
valtakaudella täyteen loistoonsa rakennettu Kappeli palveli silloisen Loviisan Kylpylän
vieraita tarjoten avoverannallaan paikan rentoutua punssin ja terveysvesien parissa.
Herrasväki promeneerasi kauniissa puistossa. Kappelin kukoistuskausi oli Loviisan
kaupungin tavoin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, jolloin mm. saksalaisia ja
venäläisiä matkailijoita houkuteltiin Loviisan Kylpylään. Päivisin kylpylävieraat nauttivat
hoidoista ja iltaisin söivät, joivat ja juhlivat Kappelissa. Sana Kappeli tulee ilmeisesti
ruotsinkielisestä sanasta kapellet tarkoittaen soittokuntaa.
Jatkamme matka Helsinkiin, jonne saavumme n. klo 19.15.

Hinta:

min 35 lähtijää
475 €/hlö kahden hengen huoneessa
min 30 lähtijää
495 €/hlö kahden hengen huoneessa
min 25 lähtijää
510 €/hlö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 50 €.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- yhden yön majoitus Anttolanhovissa superior-huoneessa
- aamiainen hotellissa
- lounas WHD Gårdissa
- Lemin Särä-ateria
- kolmet leivoskahvit

-

tutustumiskierrokset Malmgårdin kartanossa ja Kotkaniemen kotimuseossa
kahden tunnin risteily Astuvansalmen kalliomaalauksille
sisäänpääsy Salmelan taidenäyttelyyn
lippu Viipuri-oopperaan Puistonäyttämöllä A-katsomoon (50 euroa)
matkanjohtajan palvelut
arvonlisävero

Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut ja ruokajuomat
- 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
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070
KKV 2107/06/Mj

