
 

Seniorilääkärien matka 

TUKHOLMAAN, UPPSALAAN JA SIGTUNAAN 23. – 26.5.2022  

   
Tällä matkalla tutustumme ensin Tukholmaan ja uusittuun Tukholman kansallismuseoon. Illalla 
nautimme oopperaesityksestä Kuninkaallisessa oopperatalossa.  
Turun kokoinen Uppsala on yksi Euroopan vanhimpia yliopistokaupunkeja ja sen 1164 valmistunut 
tuomiokirkko on yksi maailman vanhimpia pystyssä olevia kristillisiä kirkkoja. Kaupungin yliopisto on 
tullut suomalaisillekin monessa yhteydessä tutuksi ja täällä ovat opiskelleet monet Ruotsin suurmiehet 
kuten Ingmar Bergman ja August Strindberg. Uppsalassa vierailemme mm. Carl Linnén puutarhassa ja 
upeassa tuomiokirkossa. Tervetuloa mukaan.  
 
Alustava matkaohjelma: 
 
Maanantai 23.5. 
Klo 15.00 Kokoontuminen Olympiaterminaalissa, jossa lippujen jako. Majoittuminen hytteihin. 
Klo 17.00 Silja Symphony lähtee kohti Tukholmaa. Nautimme seisovan pöydän aterian ruoka- 
 juomin. 
 
Tiistai 24.5.  Kansallismuseo ja ooppera 

Meriaamiainen laivalla. 
Klo 09:45 Saavumme Tukholmaan. Ajamme Tukholman kansallismuseoon. Kansallismuseo on 

Ruotsin suurin taide- ja designmuseo, joka avattiin uudelleen yleisölle suuren remontin 
jälkeen syksyllä 2018. Museon kokoelmissa on maalauksia, veistoksia, miniatyyreja, 
taidekäsitöitä, designia, piirroksia, grafiikkaa ja muotovalokuvia. Yhteensä kokoelmissa on 
700 000 esinettä 1500-luvulta nykypäivään. Kansallismuseon johtajana toimii 
suomalainen Susanna Pettersson. Teemme opastetun kierroksen museossa.  

 
 Kierroksen jälkeen lähdemme opastetulle kaupunkikiertoajelulle, jonka aikana näemme 

mukavasti bussista käsin Tukholman tärkeimmät nähtävyydet. Kuulemme kaupungin 
historiasta ja nykypäivästä. 

 
 Kiertoajelumme päättyy hotelliin, jossa nautimme lounaan. Majoittuminen. 
 Iltapäivä vapaata aikaa. 
 

  
 SCANDIC HOTEL CONTINENTAL 
 Hotelli sijaitsee loistavalla paikalla Tukholman keskustassa lähellä ostospaikkoja, 

kulttuuria ja ravintoloita. Suositut nähtävyydet sijaitsevat lähellä. Hotellissa on mm. 
kokoustiloja ja Capital-kattobaari, jonka terassilta upeat näkymät Riddarfjärdeniin. 
Huoneissa on mm. puulattiat, ilmanjäähdytin, TV, kylpytuotteita, hiustenkuivaaja ja 
mukavuudet. https://www.scandichotels.fi/hotellit/ruotsi/tukholma/scandic-continental 



 

        
 
 Illalla halukkailla on mahdollisuus osallistua oopperaan.  
 
Klo 19.00 Aida-ooppera. Rakkaus Aidaan saa sotapäällikkö Ramadesin pettämään maansa. 

Rakastavaiset saavat toisensa vasta kuolemassa. Aida on kirjaimellisesti ajaton 
oopperaklassikko. Sen musiikki puhuttelee kuulijoita vuodesta toiseen ja tarinan 
yhteiskunnalliset teemat ovat nähtävissä läpi historian. Lipun hinta 55 – 100 €/lippu + 
lipun tilaus 5 €/lippu. 

 
Keskiviikko 25.5. Uppsala, Linnén puutarha ja Sigtuna 

Aamiaisen jälkeen otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme ajamaan Uppsalaan, 
jonne on n. tunnin ajomatka.  Uppsalassa tapaamme paikallisoppaan ja teemme 
opastetun kaupunkikiertoajelun ja kuljemme Pekka Töpöhännän jalanjäljillä. 
Lisäksi käymme upeassa Tuomiokirkossa. Vanhan yliopistokaupungin tärkein nähtävyys 
on tuomiokirkko, joka vihittiin käyttöön 1435. Tämä 1800-luvulla goottilaiseen tyyliin 
uudistettu kohde on yksi pakollisista nähtävyyksistä kaupungissa.  
 
Tuomiokirkon jälkeen tutustumme Linnén puutarhaan. Se on Ruotsin ensimmäinen 
kasvitieteellinen puutarha, joka perustettiin jo 1655 Olof Rudbeck vanhemman toimesta. 
Nykyään ranskalaistyylisessä puutarhassa on 1300 kasvia, jotka on järjestetty Linnén 
systeemin mukaan.  

 
Vierailujen jälkeen nautimme kotiruokalounaan. Uppsalasta ajamme Sigtunaan, joka on 
Ruotsin vanhin kaupunki. Historiallinen Sigtuna huokuu keskiaikaista tunnelmaa ja se 
muistuttaa enemmän idyllistä kylää kuin kaupunkia. Pääkatu Storagatan on täynnä 
viehättäviä putiikkeja, gallerioita ja kahviloita.  
 

 Pidämme pienen jaloittelu- ja kahvitauon. Sigtuna on kuuluisa riimukivistään. 
Riimukivin koristeltuja kivipaaseja on koko kunnan alueella 150 ja pelkästään Sigtunassa 
yli 30. Viikinkiajalla riimukivi pystytettiin kuolleen muistoksi, ja niitä käytettiin usein 
rakennusmateriaaleina. Tosin Sigtunan Pyhän Marian kirkon vieressä oleva Anundin 
riimukivi on poikkeuksellinen: Anund pystytti kiven omaksi kunniakseen vielä eläessään. 
Kaupungissa on myös Pyhän Laurin ja Pyhän Pietarin kirkon rauniot. 

 Täältä jatkamme Tukholmaan Viking Linen satamaan, jossa lähtöselvitys ja laivaan nousu. 
Klo 20:00 Lähtö Viking Linen Amorella–aluksella kohti Turkua. Halukkailla on mahdollisuus ostaa 

seisovan pöydän ruokailu. Hinta 33 €/hlö etukäteen ostettuna.  
 
Torstai 26.5. 

Meriaamiainen laivalla. 
Klo 07:35 Saavumme Turkuun. Matka jatkuu Helsinkiin, jonne saavumme n. klo 10.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hinta: min 30 lähtijää 
 690 euroa/henkilö kahden hengen hytissä/huoneessa 
 
 min 25 lähtijää 
 730 euroa/henkilö kahden hengen hytissä/huoneessa 
 
 min 20 lähtijää 
 790 euroa/henkilö kahden hengen hytissä/huoneessa 
 
 Yhden hengen hytin/huoneen lisämaksu 195 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaan 
- laivamatka Silja Symphonyllä promenade-luokan kahden hengen hytissä 
- laivamatka Viking Gloryllä seaside-luokan kahden hengen hytissä 
- yhden yön majoitus Scandic Continental-hotellissa Tukholmassa 
- buffetaamiainen laivalla mennen tullen 
- aamiainen hotellissa 
- seisovan pöydän ruokailu ruokajuomin Helsinki – Tukholma 
- lounas Tukholmassa 24.5. 
- lounas Uppsalassa 25.5. 
- pullakahvit Sigtunassa 
- opastettu kierros Tukholman Kansallismuseossa 
- opastettu kaupunkikierros Tukholmassa 
- opastettu kierros Uppsalassa ja vierailut Linnén puutarhassa ja Tuomiokirkossa 
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- ruokajuomat  
- ruokailu paluulaivalla, etukäteen ostettuna 33 €/henkilö 
- oopperalippu Tukholmassa, lippu 55-100 €/lippu + tilaus 5 €/lippu 
- matkavakuutus ** suositellaan ** 

 

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 

viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Huom! Muuttuva koronatilanne ei oikeuta kuluttomaan 

peruutukseen, jos matka muuten pystytään toteuttamaan. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin käyttöä. Jos 

maahanpääsyyn edellytetään todistus negatiivisesta koronatestistä tai rokotustodistus, vastaa asiakas itse sen 

hankkimisesta. 
 

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. 
 
Hinnat on laskettu 13.12.2021 valuuttakurssin mukaan. Teemme kuluttajaviranomaisen vaatiman valuutta- 
kurssitarkistuksen 6 viikkoa ennen matkan alkua.  
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