Kesämatkat
Matkan hinta:
jäsenet
680 €
ei-jäsenet
700 €l
lisämaksu yhden hengen
huoneesta 116 €
Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- majoitus 2 yötä hotellissa
2-hengen huoneessa
- konserttilippu
- Madame-Butterflyoopperalippu A-katsomo
- 2 aamiaista, 3 lounasta,
2 kahvitarjoilua
- sisäänpääsymaksut ja opastukset kohteisiin ohjelman
mukaan
- matkanjohtajan palvelut
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi
www.lssy.fi/matkari
Matkanjohtaja:
Maija Parmanen
Suosittelemme mahdollisimman pikaista ilmoittautumista oopperalippujen suuren
kysynnän vuoksi.

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT
8.–10.7.2018
Savonlinnan Oopperajuhlat ovat Suomen kulttuurielämän valovoimaisimpia ja kansainvälisestikin merkittävimpiä tapahtumia. Oopperaesitys
keskiaikaisen linnan pihalla on ainutkertainen ja unohtumaton elämys.
Madame Butterfly on rakastettu ja suosittu Giacomo Buccinin ooppera,
jonka tarina sijoittuu Japaniin. Se on yksi maailman eniten esitetyistä oopperoista. Oopperan on ohjannut Henry Akima ja päärooleissa esiintyvät
Sae-Kyung Rim ja Mareike Yankowski. Esityskieli on italia, tekstitys suomeksi ja englanniksi.

Matkaohjelma
Sunnuntai 8.7.
Lähtö klo 7.30 Turun linja-autoasemalta, tilausajo laituri numero 9.
Ajetaan Lahteen, jossa kahvitarjoilu
Upseerikerholla. Jatketaan matkaa
Mikkeliin ja vieraillaan Mannerheimin päämajamuseossa, joka esittelee talvi- ja jatkosodan aikaisia ylipäällikön ja muun ylimmän sodanjohdon työskentelytiloja silloisessa
Mikkelin Keskuskansakoulussa, nykyisessä Päämajakoulussa. Lounas
nautitaan läheisessä Kenkäveron
upeassa pappilamiljöössä. Mikkelistä jatketaan matkaa Savonlinnaan
ja majoitutaan hotelli Pietari Kylliäiseen kahdeksi yöksi. Illalla saadaan
vielä nauttia konserttiohjelmasta.
Maanantai 9.7.
Aamiainen hotellissa. Ohjelmassa
vierailu ainutlaatuisessa Hakopajan
Aikhikylässä Rantasalmella. Paikka
on pysäyttävä ja erikoinen nähtävyyskohde jylhissä Porosalmen maisemissa. Käkkyrämetsät ja muhkeat
kalliot kätkevät sisälleen Esa Heiskasen hakopuista rakentaman elämäntyön. Lounas nautitaan Porosalmen
Järvisydämessä, kestikievarin piikatyttöjen tarjoilemana. Illalla laivaristeily. Risteily päättyy Olavinlinnan
takalaituriin, josta päästään seuraamaan Madame Butterly-oopperan
juhlallista ensi-iltaesitystä.
Tiistai 10.7.
Aamiainen hotellissa. Lähdetään
kotimatkalle Punkaharjun kautta.
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Punkaharjussa vieraillaan taiteilija
Johanna Oraksen kartanolla ja ateljeessa sekä käydään hotelli Punkaharjulla ja nautitaan kahvit hotellin
lasiterassilla. Jatketaan ajomatkaa
Lappeenrannan kautta Kotkaan, jossa lounas ravintola Wanhassa Fiskarissa. Ruokailun jälkeen tehdään
kävelykierros läheisessä, monesti
palkitussa Sapokan vesipuistossa ja
ihaillaan sen runsasta kasvillisuutta.
Tämän jälkeen ajetaan Loviisan ja
Helsingin kautta kohti Turkua, jonne
saavutaan noin klo 20.

Timo Seppäläinen

