Lempäälän maa- ja kotitalousnaisten kesäretki
HAMINA TATTOO 15.7.2022

Kesäretkellä suuntaamme viettämään elokuista päivää Haminaan Tattoo–tapahtumaan.
Euroopan suurin telttakatos nousee taas Haminan historiallisen linnoituksen sydämeen.
Poikkeamme Kotkassa Sapokan vesipuistossa ja Haminan Bastionissa näemme upean Marssishown monine marssisoittokuntineen. Paluumatkalla käymme vielä Strömforsin ruukilla.
Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
15.7. perjantai
klo 6.30
klo 8.30
klo 11.00

Lähtö tilausliikenne Markku Mikkolan bussilla Lempäälästä kohti Haminaa.
Nautimme kahvit Mäntsälän Juustoportissa. Täältä jatkamme Kotkaan.
Kotkassa tutustumme Sapokan vesipuistoon. Sapokanlahti Tallinnankadun
varrella työntyy merestä muodostaen merellisen poukaman Kotkansaareen.
Sapokan vesipuisto on kaupunkilaisille ja matkailijoille tärkeä paikka, jossa
viihdytään ympäri vuoden. Puistossa on sovitettu luontevasti yhteen rakennettu
ympäristö ja ympäröivä luonto. Suomen palkituimmassa puistossa riittää
nähtävää. Puisto kunnostaminen aloitettiin vuonna 1990. Neljä vuotta
myöhemmin se valmistui kaupunkilaisten iloksi. Pääsuunnittelija on kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen.

klo 12.00

Jatkamme Haminaan.

klo 14.00

Marssishow Haminan Bastionissa, joka on suurten tapahtumien areena, joka
sijaitsee historiallisessa linnoitusmiljöössä ydinkeskustassa. Katettu, nouseva
katsomo ja areenaa ympäröivät tunnelmalliset holvistot tarjoavat oivallisen
näyttämön marssishow-näytökselle. Bastionin akustiikka ja miljöö hakevat
turhaan vertaistaan. Täällä maailman parhaiden sotilassoittokuntien akrobaattiset
kuviomarssiesitykset ja briljantti soitto kisaavat kansainvälisten univormujen
väriloiston kanssa. Shown jälkeen jatkamme kotia Strömforsia.

n. 17.00

Saavumme Strömforsin ruukille, jossa ruokailu ravintola Fellmanissa.
Ruokailun jälkeen jää vielä aikaa tutustua ruukin alueeseen.
Saavumme Lempäälään.

n. 22.00

Hinta:

min 30 lähtijää
135 euroa/henkilö
min 25 lähtijää
145 euroa/henkilö
min 20 lähtijää
155 euroa/henkilö

Hintaan sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaan tilausliikenne Markku Mikkolan bussilla
- sämpyläkahvit menomatkalla
- marssishow’n lippu
- ruokailu Strömforsin ruukilla paluumatkalla
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut ja ruokajuomat
- henkilökohtaiset menot
- 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.
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