SAVONLINNAAN JA PUNKAHARJULLE 25. – 27.7.2022

Merikarvian senioreiden kesäretkellä suuntaamme Savonlinnaan ja Punkaharjulle. Ajamme Tampereen
ja Kangasalan kautta Pulkkilanharjulle ja edelleen Kalkkisiin ja Mikkeliin. Savonlinnassa halukkailla
mahdollisuus osallistua Händelin Julius Caesar -oopperaan Olavinlinnassa, majoitumme
mukavasti Punkaharjun kansallismaisemissa, poikkeamme Metsäkeskus Lustossa ja paluumatkamme
taittuu Imatran ja Lappeenrannan kautta Lemille, jossa maistelemme maankuulua Lemin särää.
Poikkeamme vielä presidentti Svinhufvudin kotimuseo Kotkaniemessä ennen paluuta kotiin. Tervetuloa
mukaan.
Alustava matkaohjelma:
25.7. maanantai
Klo 07.00
Lähdemme Rennot Reissut Oy:n bussilla Merikarvialta kohti Savonlinnaa ja Punkaharjua.
Ajamme Tampereen ja Kangasalan kautta Kalkkisiin (296 km). Matkalla pidämme
jaloittelu- ja kahvitauon.
Klo 12.15
Saavumme Kalkkisiin Viini ja Puutarhatila Pihamaalle, jossa juomme kahvit
marjapiirakan kera. Tilalla valmistetaan mm. palkittuja viinejä ja iloluontoisia
pienpanimotuotteita. Matka jatkuu Hirvensalmelle (106 km).
Klo 14.30

Nautimme lounaan Sali ja Keittiö -tilausravintolassa. Lounaan jälkeen matka jatkuu
Savonlinnan kautta Punkaharjulle (n. 130 km), jonne saavumme n. klo 18.30.
KYLPYLÄHOTELLI KRUUNUPUISTO, JUGENDHUVILA URHOLA

Kylpylähotelli tarjoaa ravintolapalveluista, viihtyisän kylpylän, monipuolisia liikuntapalveluita, hemmottelevia hoitoja sekä upean harjuluonnon täynnä elämyksiä.
Kylpylähotellin huoneissa on tv, puhelin ja mukavuudet. Suurimmassa osassa on myös
langaton wlan-verkko. Majoittuminen jugend-tyyliseen Urhola huvilaan, jossa on 11
huonetta, joissa on suihku, wc, puhelin ja langaton internet. Urholasta on n. 400 metriä
kylpylähotelliin, jonka palvelut ovat käytössä. Muutama huone kylpylähotellin puolella.
www.kruunupuisto.fi
26.7. tiistai
Aamiainen hotellissa. Tutustumme aamupäivällä metsäkeskus Lustoon, joka on
rakennuksenakin merkittävä käyntikohde. Vuonna 1994 valmistuneen rakennuksen ovat
suunnitelleet Ilmari Lahdelma, Rainer Mahlamäki ja Juha Mäki-Jyllilä. Puun vuosirengasta
tarkoittava nimimerkki säilyi toteutetun rakennuksennimenä ja se otettiin myös museon

nimeksi. Teemme museossa opastetun kierroksen ja sitten jää vielä hetki omaa aikaa
tutustua näyttelyihin.
Lustosta ajamme Johanna Oraksen taidekartanoon, jossa vierailemme
taidenäyttelyssä ja kuulemme lyhyen esityksen taiteilijan urasta.
n. klo 13.00 Nautimme seisovan pöydän lounaan hotellissa.
Klo 15.30

Nousemme höyrylaiva s/s Punkaharjuun, jolla matkaamme kaunista Saimaata pitkin
Olavinlinnaan, jonka laiturissa laiva pysähtyy ja pääsemme suoraan oopperaan.
Laivamatka kestää n. 2,5 tuntia.
Laiva jatkaa Olavinlinnalta Savonlinnan torin rantaan, jossa ei oopperaan menijät jäävät
pois.

Klo 19.00

Julius Caesar – ooppera Olavinlinnassa. Kun kosmopoliitti Händel huipensi Lontoossa
italialaisen barokkioopperaperinteen, valistuksen aika oli aluillaan ja suuret filosofit
pohtivat olevaisuutta. Rubens, Rembrandt ja Shakespeare olivat ehtineet mullistaa
esteettistä ajattelua, ja säveltäjät ilmaisivat ajan henkeen sopivasti affekteja, yleisiä
tunnetiloja. Ooppera sopi koristeelliseen ja dramaattisuutta korostavaan barokkiin.
Julius Caesarin ja kuningatar Kleopatran rakkaustarina on Händelin parhaita oopperoita.
Valta, vetovoima ja rakkaus kietoutuvat toisiinsa, ja elinvoimansa teos saa paitsi
ihastuttavasta musiikista, myös uskottavista hahmoista.
Esityksen jälkeen bussikuljetus takaisin Punkaharjulle.

27.7. keskiviikko
Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle. Ajamme Parikkalan ja Simpeleen kautta
Imatralle, jossa katsomme Imatran kosken uomaa. Koskinäytökset ovat kesäisin vain
illalla. Imatra oli merkittävä matkailukohde 1800-luvun lopulla, jolloin venäläiset
matkailijat löysivät kaupungin ja Valtionhotelli kosken äärellä palveli matkailijoita.
Imatralta jatkamme Lappeenrantaan, jonne on matkaa noin puolisen tuntia. Täältä
matka jatkuu edelleen Lemille.
n. klo 11.30 Nautimme lounaaksi perinteistä Lemin särää rieskan kera. Särä on eteläkarjalainen
perinneruoka, jota on valmistettu perimätiedon mukaan jo tuhat vuotta. Lampaanlihaa
haudutetaan pitkään uunissa ja sitä tarjotaan perunoiden ja rieskan kera. Ainoana
mausteena on suola.
Klo 13.30
Vierailemme Kotkaniemessä Luumäellä, joka oli presidentti Svinhufvudin kotitalo.
Teemme museossa opastetun kierroksen.
n. klo 14.30 Matka jatkuu kohti Hollolaa.
n. klo 16.00 Nautimme matkamme päätöskahvit Hollolan Matkakeitaassa. Jatkamme Tampereen
kautta Merikarvialle ja matkalla pidämme vielä tauon. Merikarvialle saavumme n. klo
22.00.

Hinta:

498 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 85 euroa.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- kahden yön majoitus Urhola huvilassa tai Kruunupuistossa H2 huoneessa
- aamiainen hotellissa
- kahdet kahvit kahvileivän kera
- lounas Sali & Keittiö -tilausravintolassa
- lounas hotellissa toisena päivänä
- Lemin särä-lounas
- opastettu kierros Luston metsämuseossa
- vierailu Johanna Oraksen taidekartanossa
- opastettu kierros Kotkaniemi-museossa
- laivamatka Punkaharjulta Savonlinnaan
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- oopperalippu Julius Caesar -oopperaan, hinta 145 euroa/hlö C-katsomo
riveiltä 17–22
- muut ruokailut ja ruokajuomat
- matkavakuutus ** suositellaan **
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 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 14 vrk ennen matkaa.
Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa.
Oopperaliput on lunastettu eikä niistä ole takaisinmaksua - muista matkavakuutus.
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin
käyttöä.
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