
 

        

Helsingin kansallisen senioripiirin  

OOPPERAMATKA SAVONLINNAAN JA PUNKAHARJULLE 3. – 5.7.2023 

 
Kesäretkellä suuntaamme Savonlinnaan ja Punkaharjulle. Matkaamme Lahden kautta Mikkeliin, jossa 
lounastamme. Savonlinnassa osallistumme Taikahuilu-oopperaan Olavinlinnassa, majoitumme 
mukavasti keskustassa, poikkeamme Metsäkeskus Lustossa ja paluumatkamme taittuu Imatran ja 
Lappeenrannan kautta Lemille, jossa maistelemme maankuulua särää. Käymme vielä presidentti 
Svinhufvudin kotimuseo Kotkaniemessä ennen paluuta kotiin. Tervetuloa mukaan. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
3.7. maanantai 
Klo 09.00 Lähdemme Kiasman pysäkiltä kohti Savonlinnaa. Matkalla pysähdymme Vierumäellä 
 n. klo 10.30 ja nautimme pullakahvit. Täältä jatkamme Mikkeliin. 
 
Klo 13.00 Lounastamme Mikkelissä Sali & Keittiö-ravintolassa. Lounaan jälkeen matka jatkuu    
 Savonlinnaan, jonne saavumme n. klo 16. Majoittuminen hotelliin keskustassa. 
 

  
 KESÄHOTELLI TOTT 
 Kesähotelli Tott sijaitsee Savonlinnan keskustassa matkustajasatamassa vain 100 m 

päässä kauppatorilta. Hotellissa on kaikkiaan 113 huonetta. Majoitumme perinteisiin 
huoneisiin. Aamiainen tarjotaan Eerikki-ravintolassa. Hotellin vastaanoton yhteydessä on 
pieni aulabaari, jossa on A-oikeudet.  

 
Klo 18.30 Lähdemme tunnin kestävälle maisemaristeilylle Savonlinnan satamasta. Risteilyllä 

ihastelemme ylvästä Olavinlinnaa, kaupungin keskellä olevaa Kasinonsaarten kallioista 
maisemaa ja sisävesien ainoaa ympärivuotisesti toimivaa Laitaatsillan telakkaa ja 
saattaapa norppakin jollain kalliolla köllötellä. Laivalla on ravintola anniskeluoikeuksin.  

 
4.7. 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. Täältä ajamme 
hotelli Kruunupuistoon, jossa nautimme lounaan. 



 

 
 
 Lounaan jälkeen palaamme takaisin Savonlinnaan ja hotelliin. 
 
Klo 18.00 Lähdemme kävellen Olavinlinnalle.  
 
Klo 19.00 Mozartin Taikahuilu-ooppera. Savonlinnan Taikahuilu täyttää 50 vuotta. Rakastettu 

esitys on kasvattanut oopperasukupolvia näyttämöllä ja katsomoissa. Mikä on tämän 
Taikahuilun salaisuus? Ooppera on satu ja näytelmä, se on myös koominen ja sydäntä 
särkevä, kiihkeä ja dramaattinen, harras, leikkisä, kansanomainen ja jalostunut. Rikas 
henkilögalleria tarjoaa kerroksia tulkinnoille ja tarina puhuttelee yö. 50-
vuotisjuhlaesityksiin August Everdingin alkuperäistä ohjausta on hiukan uudistettu.  

 Esitystä pidetään erityisen onnistuneena johdatuksena oopperan maailmaan. Rooleissa 
nähdään suomalaislaulajien kärkijoukkoa kuten Tuuli Takala (Pamina), Johan Krogius 
(Tamina), Anu Komsi (Yön kuningatar) ja Markus Schwartz (Papageno). Esityksen kesto n. 
3 tuntia – 1 väliaika.  

 
Esityksen jälkeen kävelemme takaisin hotelliin, jossa nautimme Perlina di Castellon 
italialaisia herkkuja sisältävän kylmän iltapalabuffetin.  

 
5.7. keskiviikko 
Klo 09.00 Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle. Ajamme Punkaharjun 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 13.00 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 15.00 Vierailemme Kotkaniemessä Luumäellä, joka oli presidentti Svinhufvudin kotitalo. 
Teemme museossa opastetun kierroksen. Sen jälkeen matka jatkuu kotia kohti. Matkalla 

 nautimme vielä päätöskahvit ennen saapumista Helsinkiin. 
 
 Helsinkiin saavumme n. klo 20.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hinta: min 35 lähtijää min 30 lähtijää min 25 lähtijää 
 679 €/hlö H2:ssa 699 €/hlö H2:ssa 715 €/hlö H2:ssa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 189 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaan 
- kahden yön majoitus mainitussa hotellissa 
- aamiainen hotellissa 
- kylmä iltapalabuffet 4.7. 
- kahdet pullakahvit 
- kaksi lounasta 
- Lemin särä-lounas lähtöpäivänä 
- tunnin maisemaristeily Saimaalla tulopäivänä 
- sisäänpääsymaksut ja opastettu kierros Lustossa ja Kotkaniemen museossa 
- vierailu Johanna Oraksen taidekartanossa  
- oopperalippu C-katsomossa riveillä 12–20 (neljä paikkaa/rivi) 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut ja ruokajuomat 
- matkavakuutus ** suositellaan** 

 

HUOMIOITAVAA ERIKOISRUOKAVALIOISTA JA LIIKUNTARAJOITTEISTA: 
 
RYHMÄRUOKAILUT ** 
Allergioiden, ruokarajoitteiden ja mielihalujen määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ryhmämatkoilla ei kaikkia 
ruokavalioita/toiveita valitettavasti pystytä toteuttamaan. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, 
joissa yksi yhtenäinen menu on valittu etukäteen. Näissä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ruoka-
aineallergiat.  
 
Ko. annokset ovat usein pelkistetympiä kuin menun annokset, eivätkä ravintolat tee erillisiä ruokia jokaista 
allergiaa kohden. Esim. gluteeniton/laktoositon jälkiruoka on usein hedelmä, hedelmäsalaatti tai sorbetti koko 
matkan ajan. Mielihalujen mukaan annoksia ei voi vaihtaa. Ilmoita siis vain sellaiset ruokarajoitukset, joista on 
terveydellistä haittaa tai perustuvat vakaumukseen (esim. kasvisruoka). Tieto tulee olla toimistossa viimeistään 
kuukautta ennen matkaa.  
 
Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet 
ovat rajalliset.  
 
Perillä kohteessa ilmoitetuista annosmuutoksista, erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 
euroa/ruokailu matkan jälkeen.  
 
LIIKUNTARAJOITTEET 
Matka ei ole esteetön eikä näin ollen sovellu liikuntarajoitteisille. Huomioithan, että matkalla tulee kävelyä esim. 
museoissa ja kävelykierroksilla. Useissa kaupungeissa bussin käyttöä kaupungin keskustoissa on rajoitettu. Osa 
kävelyistä voi olla myös siirtymisiä, jolloin sen väliin jättäminen ei ole mahdollista. Kaupunki- kohteissa on myös 
rappusia ja mukulakivikatuja. Matkoja ei suositella apuvälineillä liikkuville (pyörätuoli, rollaattori).  
 

 

  

~ ryhmämatkoja vuodesta 2006 ~  
  

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy  
Åkerlundinkatu 2, 5. krs, Tampere  
info@resviaria.com    
www.resviaria.com  
Puh. 0440 477 070  
KKV 2107/06/Mj  
  

 


