Talvimatkat
Matkan hinta:
jäsenet		
635 €
ei-jäsenet
655 €
lisämaksu yhden hengen
huoneesta 96 €
Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
ohjelman mukaan
- majoitus 2-hengen
huoneissa aamiaisilla
- 3 päivällistä, 3 lounasta,
2 kahvitarjoilua
- monipuolinen jouluinen
ohjelma
- hemmottelukylpylän ja
saunojen vapaa käyttö
- opastettu kiertoajelu
Imatralla
- matkanjohtajan palvelut
Ilmoittautuminen ja
lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi
www.lssy.fi/matkari
Matkanjohtaja:
Tiina Oittinen

UNELMIEN JOULU LINNAHOTELLISSA
IMATRALLA 23.–26.12.2018
Lähde viettämään tunnelmallinen joulu Scandic Imatran Valtionhotellin uniikissa linnaympäristössä Imatrankosken jylhissä maisemissa.
Notkuvat joulupöydät, hemmottelukylpylän lämpö ja jouluinen ohjelma
kutsuvat joulun aikaan. Nykyinen, vuonna 1903 valmistunut hotelli on
ark-kitehti Usko Nyströmin suunnittelema ja Pohjoismaiden ainoa
hotelliksi rakennettu linna. Imatra tarjoaa elämykselliset puitteen
joulunviettoon Vuoksen vuolaana virtaavan joen rannalla.

Matkaohjelma
Sunnuntai 23.12.
Lähtö klo 9.00 Turun linja-autoasemalta, tilausajo laituri numero 9.
Ajetaan Kouvolaan, jossa käydään
Kymen Paviljongissa lounaalla ja
Pentikin Galleria-myymälässä voi
tehdä vielä viime hetken jouluostokset. Jatketaan matkaa Lappeenrannan kautta Imatralle, jossa majoitutaan Imatran Valtiohotellin kylpylähotelliin kolmeksi yöksi. Sota-aikoina
Valtionhotelli on ollut myös muussa
kuin majoituskäytössä. Esimerkiksi
vuonna 1917 hotelli toimi sotilassairaalana, toisessa maailmansodassa
Kannaksen armeijan tukikohtana ja
jatkosodassa päämajan sotilashallinto-keskuksena. Vuosina 1985–1987
rakennus restauroitiin alkuperäiseen
asuunsa väritystä myöten. Buffetpäivällinen nautitaan LinnaSalissa.
Illalla aikaa tutustua hotelliin ja sen
ympäristöön.

Jouluaatto maanantai 24.12.
Aamiainen, jonka jälkeen ohjelmassa opastettu kaupunkikierros. Kierroksen aikana katsotaan kaupungin
tärkeimmät nähtävyydet ja ihastellaan Imatran koskimaisemaa. Paluu
hotellille, jossa tarjolla joulupuuro
ja glögi sekä joulukuusen koristelua.
Halukkaat voivat osallistua aattohartauteen Imatrankosken kirkossa.
Joulupukin vierailun jälkeen sauna ja
joulupäivällinen klo 18.00. Illanviettoa LinnaSalissa, ohjelmassa mm.
kauneimmat joululaulut.
Joulupäivä tiistai 25.12.
Aamiainen. Messu aamuvirkuille
Imatrankosken kirkossa. Hotellissa
nautitaan joulukahvit joulutortun
kera ja rentoudutaan sauna- ja kylpyläosastolla. Joulupäivän lounas klo
13.00. Opastettu linnakierros ja mahdollisuus vierailla lotta- ja veteraanimuseossa. Juhlapäivällinen LinnaSalissa klo 18.00. Vapaata iltaohjelmaa.
Keskiviikko 26.12.
Aamiaisen jälkeen lähdetään paluumatkalle. Ajetaan Haminan kautta
Loviisaan, jossa nähdään vielä pikkukaupungin joulutunnelmaa. Jatketaan matkaa Porvooseen, jossa Teeja kahvihuone Helmen salongissa
nautitaan suolainen piiras kahvin tai
teen kera, 1700-luvun tunnelmissa.
Kahvitarjoilun jälkeen jatketaan matkaa Helsingin kautta Turkuun, jonne
saavutaan noin klo 17.
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