Sakkola säätiön kesäretki
LAPPEENRANTAAN JA MIKKELIIN 27.-28.8.2022

Alustava matkaohjelma:
27.8. lauantai
Klo 08.00
Lähtö Tilausliikenne Markku Mikkolan bussilla Lempäälästä kohti Lappeenrantaa. Ajamme
Hollolan ja Lahden kautta Kausalaan, jossa n. klo 10.30 nautimme sämpyläkahvit.
Täältä jatkamme Luumäelle, jossa vierailemme presidentti Svinhufvudin
kotimuseossa.
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 13.30

Matka jatkuu Lappeenrantaan, jossa nautimme lounaan klo 14.
Lounaan jälkeen tapaamme paikallisoppaan, joka johdattaa meidät tutustumaan
Salpalinjaan Lappeenrannan Rutolassa. Täällä pääsemme näkemään mm. linjan
kolmanneksi suurimman luolan sekä muuta mielenkiintoista. Oppaamme perehdyttää
meidät Salpalinjan historiaan.
Vierailun jälkeen palaamme keskustaan ja majoitumme hotelliin. Ruokailu hotellissa.

SOKOS HOTELLI LAPPEE
Hotelli sijaitsee kauppakeskus IsoKristiinassa aivan kaupungin keskustassa. Hotellin
ympärillä on kauppoja, ravintoloita ja kahviloita. Hotellissa on kuntosali ja saunaosasto,
Rosso-ravintola ja VENN-ravintola sekä Coffee House. Huoneissa on ilmainen wifi, taulutv, ilmastointi sekä teen ja kahvin valmistusvälineet.
28.8. sunnuntai
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus.
Klo 09.00
Jätämme jäähyväiset Lappeenrannalle ja suuntaamme kohti Mikkeliä. Ajamme
Savitaipaleen ja Ristiinan kautta Mikkeliin.
Klo 10.45
Tutustumme Mikkelin Muisti museoon. Kuulemme alkuun n. 20 minuutin johdantoopastuksen, jonka jälkeen tutustuminen museoon omaan tahtiin.
Sodan ja rauhan keskus Muisti kertoo sodan vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan.
Viimeisintä teknologiaa käyttävät näyttelyt vievät sodan kokemuksiin. Muistin toiminta
perustuu humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä tehtyyn kotimaiseen ja kansainväliseen
sodan tutkimukseen.

Puolustusvoimien Päämaja on sijainnut Mikkelissä kaikkien itsenäisyyden ajan sotien ajan.
Päämajamuseo perustettiin 1970-luvun alussa ja laajennettiin 2001. Päämajamuseo ja
Muisti muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joiden näyttelyt käsittelevät sodan ja
rauhan teemoja sekä sotaa ilmiönä. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Muisti on
niille, joita sodan historia kiinnostaa, ja erityisesti niille, joita se ei kiinnosta. Kuulemme n.
20 minuutin johdanto-opastuksen museon teemoista, jonka jälkeen tutustuminen
museoon omaan tahtiin.
Klo 12.00
Klo 14.00

Klo 16.30

Hinta:

Jatkamme matkaa Hirvensalmelle, jossa nautimme lounaan Satulinnassa. Kartanohotelli
on tuttu Vain Elämää -televisiosarjasta.
Matkamme jatkuu Kalkkisiin. Siellä on Viini- ja puutarhatila Pihamaa, jossa
valmistetaan mm. palkittuja viinejä sekä iloluontoisia pienpanimotuotteita. Nautimme
marjapiirakkakahvit.
Lähdemme kotia kohti ja ajamme Suomen kauneinta maisematietä Pulkkilanharjua
pitkin Vääksyyn ja edelleen Lempäälään. Pulkkilanharju on lähes yhdeksän kilometrin
mittainen ja koostuu harjusaarista ja vedenalaisista harjuselänteistä.

min 40 lähtijää
295 €/hlö H2:ssa

min 35 lähtijää
305 €/hlö H2:ssa

min 30 lähtijää
320 €/hlö H2:ssa

min 25 lähtijää
340 €/hlö H2:ssa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 60 €
Hintaan sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaan
- yhden yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- sämpyläkahvit menomatkalla
- kahvit marjapiirakan kera paluumatkalla
- kaksi lounasta
- illallinen hotellissa
- opastettu tutustuminen Kotkaniemen museoon
- opastettu tutustuminen Salpalinjaan Lappeenrannassa
- johdanto-opastus Mikkelin Muisti-museoon
- sisäänpääsymaksut
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut
- 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.
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