MATKAOHJELMAEHDOTUS JA TARJOUS
181219
SOMERPALO / TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT

KESÄINEN RUOTSI JA GÖTAN KANAVA

Läntinen lähinaapurimme Ruotsi on meille tuttu, niin oletetaan. Tukholmassa olemme käyneet, mutta tiedämmekö, kuka on Carl Milles, kuka on haudattu Skogskyrkogårdenille, miten Götan kanavaa on rakennettu tai miten Liisa Lipsanen on vaikuttanut Bråvikenin maisemissa? – Uppsala on yliopistokaupunki, kuten Turkukin, ja
Uppsalan läpi virtaa Fyrisån. Kummankin kaupungin jokirannoilla sijaitsee tuomiokirkko ja yliopistorakennukset, joten yhtäläisyyksiä on! Hämmennystä lisää, kun vielä näet Varsinais-Suomen vaakunan Uppsalan tuomiokirkon sarkofagissa… Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle lähimatkalle osin omaankin historiaamme!

31.5. sunnuntai
Kokoontuminen illalla Viking Linen terminaalissa; m/s Viking Grace lähtee Tukholmaan. Yhteinen iltapala
viineineen nautitaan Frank´s-ravintolassa.
1.6. maanantai
Saapuminen Tukholmaan aamuvarhaisella. Satamassa oppaamme liittyy seuraamme, ja lähdemme matkaan omalla bussilla. Aloitamme runsaalla aamiaisella Södermalmilla. Sen jälkeen siirrymme Skogskyrkogårdenille, joka on UNESCO:n maailmanperintökohde.
Skogskyrkogården on hautausmaa ja kirkkopuisto Tukholman Gamla Enskeden kaupunginosassa. Se vihittiin
käyttöön vuonna 1920. Sen suunnittelivat arkkitehdit Gunnar Asplund ja Sigurd Lewerentz voitettuaan v.
1915 järjestetyn suunnittelukilpailun. Hautausmaa rakennettiin vaiheittain vuosina 1916–1940. Hautausmaata ympäröi 4,6 km pitkä kivimuuri, joka rakennettiin vuosina 1923–1932. Hautausmaan pinta-ala on 102
ha ja siellä on noin 100 000 hautapaikkaa. – Skogskyrkogårdenin (suom. ”Metsäkirkkomaa”) haudat ovat
metsäisellä hautausmaalla pääosin mäntyjen keskellä. Hautausmaalla on useita kappeleita: Gunnar Asplundin suunnittelema metsäkappeli valmistui 1920, Lewerentzin suunnittelema uusklassinen ylösnousemuskappeli 1926 ja Asplundin suunnittelema Pyhän ristin kappeli 1940. Skogskyrkogården otettiin UNESCO:n maailmanperintöluettelon kohteeksi vuonna 1994, koska sillä on katsottu olleen merkittävä vaikutus hautausmaiden suunnitteluun kautta maailman. Hautausmaalla on erilliset alueet muslimeille, ortodokseille, katolilaisille, bahai-uskon kannattajille ja mandealaisille. Skogkyrkogårdenin vieressä on juutalainen hautausmaa, joka ei kuitenkaan kuulu maailmanperintökohteeseen.
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Matkamme jatkuu Taxingen kakkulinnaan, jonka runsas, yli
60 kakun ja leivonnaisen tarjonta on hämmentävä. Nautimme kakkukahvit. Täältä jatkamme Bråvikenin rannalla
sijaitsevaan Mauritzbergin linnaan, jossa lounastamme.
Liisa Lipsanen on luotsannut Mauritzbergin linnaa ja golfkenttää Ruotsissa jo 30 vuoden ajan. Tänä päivänä hänen
poikansa on toimitusjohtajana ja Liisa toimii hallituksen
puheenjohtajana.
Lounaan ja Mauritzbergiin tutustumisen jälkeen jatkamme Norrköpingiin, jossa majoitumme väh. ***+ keskustahotelliin, esim. Elite Grand Hotel. Teemme opastetun kävelykierroksen kaupungin keskustassa. Yhteinen illallinen.
2.6. tiistai
Aamiaisen jälkeen ajamme Bergiin, josta alkaa 3,5 h kestävä laivamatkamme Borensbergiin. Tämä matka
huikeine seitsemine sulkuineen on Göta kanaalin kauneinta osuutta.
Götan kanava on insinööri Baltzar von Platenin mestarinäyte. Vuosina 1810–1832 rakennettu kanava yhdistää
Pohjanmeren Itämereen. Työ on eräs Ruotsin kaikkien aikojen kunnianhimoisimmista hankkeista. Kanavalla on peräti 58 sulkua ja siltojakin on 47. Reitillä on 21 vilkasta
vierassatamaa, joissa voi vaihtaa kuulumisia muiden matkaajien kanssa. Bergin suluilla on seitsemän perättäistä
sulkua, joilla tasataan Roxen-järven ja kanavan huima 18
metrin korkeusero. 190 km pitkä reitti kulkee Memistä
Itämereltä Sjötorpiin Vänernillä. Yhdessä muiden kanavien kanssa se muodostaa ”Sveriges Blå Band” -nimisen
vesireitin Tukholman ja Göteborgin välillä. Kanava kulkee
läpi idyllisen maaseudun ohittaen kuvauksellisia kyliä ja nähtävyyksiä. Rentoutumiselta ei voi välttyä laivan
lipuessa hiljalleen kanavaa pitkin.
Laivalla nautitaan lounas. Borensbergistä jatkamme bussilla Eskilstunaan, jonka Rademacher-pajoihin tutustumme jalkaisin.
Eskilstuna (runsaat 100.000 asukasta) sijaitsee Mälaren-järven rannalla noin 100 km Tukholmasta. Kuningas
Kaarle X Kustaan käskystä 1650-luvulla Reinhold Rademacher perusti ja ylläpiti Rademacherin pajoja. Jo
1700-luvulla Eskilstuna oli hyvin tunnettu teollisuudestaan, jonka merkitys oli silloin ja myös myöhempinä
vuosisatoina oleellinen koko Ruotsin teollisen kehityksen kannalta. Eskilstuna sai kaupunkioikeudet v. 1659.
Jatkamme edelleen Västeråsiin, jossa majoitumme keskustahotelliin. Opastettu kävelykierros Västeråsissa
ja tutustuminen tuomiokirkkoon. Yhteinen illallinen.
Västerås on yksi Ruotsin vanhimmista kaupungeista. Viikingit asuttivat Västeråsia jo ennen vuotta 1000. 1000-luvulla Västerås oli Ruotsin toiseksi suurin kaupunki. Västeråsin tuomiokirkkoon, jota alettiin rakentaa v. 1244, on
haudattu Kustaa Vaasan vanhin poika Eerik XIV. Kirkonmäki (Kyrkbacken) on kaupungin vanhimpia alueita. Mäen
eteläosia asuttivat lähinnä kirkon henkilöt, opettajat ja
papit porvarillisessa ympäristössä, kun taas pohjoispuolella asuivat juurettomat, köyhät ja halveksitut – usein useita sukupolvia. Kaupungin pyövelillä (Mästermannen) oli
vieläkin alemopi status kuin köyhälistöllä.
3.6. keskiviikko
Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa kohti Uppsalaa, joka
on viehättävä, vanha yliopistokaupunki kauniine keskustoineen ja jokinäkymineen. Uppsalassa ovat käyntikohteitamme mm. Uppsalan Tuomiokirkko ja yliopiston kirjasto Carolina Rediviva.
Uppsala on Ruotsin neljänneksi suurin kaupunki n. 180.000 asukkaallaan. Uppsalassa on Pohjoismaiden vanhin yliopisto (perustettu v. 1477). Täällä on opiskellut moni tunnettu ruotsalainen, kuten esim. Carl von
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Linné ja Dag Hammarskjöld. Linnén hauta sijaitsee Uppsalan katedraalissa ja hänen kotinsa toimii nyt museona. Uppsala oli
Svea Riken keskus jo v. 1500. Gamla Uppsalassa pääsemme tutustumaan 700-luvun kuninkaallisiin vaiheisiin. Uppsalan läpi
virtaa Fyrisån-joki, jolla on ollut aivan ratkaiseva merkitys Uppsalalle ja sen asukkaille. Joki tarjoaa nykyäänkin luonnollisen
kokoontumispaikan, ja sen rannoilla on useita ulkoilmakahviloita ja mukavia puistonpenkkejä. – Uppsalan tuomiokirkko on
Pohjoismaiden suurin ja korkein kirkko. Rakentaminen aloitettiin noin v. 1270, ja kirkko vihittiin käyttöön v. 1435. Katedraali on Ruotsin kirkon kansallispyhättö. Teemme opastetun kierroksen täällä ja näemme mm. kahden kuninkaan, viiden kuningattaren ja Carl von Linnén haudat. Kirkossa on Pyhän Erikin lipas, saarnastuoli barokki-aikakaudelta ja moderneja seinätekstiilejä.

Nautimme keittolounaan Uppsalassa. Täältä jatkamme Tukholmaan ja Lidingön saarella sijaitsevaan kuvataiteilija Millesin upeaan ateljeehen, joka oli myös hänen kotinsa.
Millesgårdenin puutarhasta löytyy toinen toistaan mielenkiintoisempia ja hauskempia veistoksia kauniissa ympäristössä. Kuvanveistäjä Carl Milles (1875–1955) ja itävaltalainen kuvataiteilija
Olga Granner (1874–1967) tapasivat vuonna 1890 Pariisin taiteilijapiireissä. Viisi vuotta myöhemmin he menivät naimisiin ja
asettuivat pian Ruotsiin. Taiteilijapariskunta halusi rakentaa kodin, johon liittyisivät myös ateljeetilat. He ostivat tontin Lidingön saarelta, korkealta Värtanin selän yläpuolelta v. 1906. Viidenkymmenen vuoden ajan Millesgårdenia kehitettiin ja laajennettiin monin tavoin. Pariskunta Millesin näkemys oli vahvasti mukana suunnittelussa. Esimerkiksi matka
antiikin Pompejiin poiki muutoksia uusklassisessa hengessä. Vuonna 1936 Millesgården säätiöitiin ja luovutettiin Ruotsin kansalle. Puutarhassa vaelteluun kannattaa varata aikaa. Terassien kätköistä löytyviä veistoksia voisi ihailla tuntikaupalla. Viherpeukalo pääsee myös tutkailemaan puiston upeata vehreyttä. Välillä
on hienoa vain istua nauttimassa kauniista ympäristöstä kahvilan tarjoomuksista herkutellen.
Täältä siirrymme lähemmäs Viking Linen terminaalia, jonka naapurissa sijaitsee Tukholman uusimpiin
näyttelytiloihin kuuluva Fotografiska, johon tutustumme.
Fotografiska on yksityinen valokuvataiteen näyttelytila
Tukholman Södermalmilla. Se sijaitsee Stora Tullhusetin
tiloissa Stadsgårdenissa osoitteessa Stadsgårdshamnen 22.
Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Ferdinand Boberg v.
1905, ja se muutettiin nykyiseen käyttöön vuosina 2008–
2010. Fotografiskan toiminta perustuu vaihtuviin näyttelyihin ja pääsylipputuloihin. 5 500 m2 kokonaispinta-alasta
on näyttelytilaa 2 500 m2. Näyttelyiden lisäksi Fotografiskalla on oheistoimintaa, kuten korkeatasoinen ravintola,
komediaklubi ja valokuvauksen kurssitoimintaa nimellä
Fotografiska Academy. Fotografiskan perustivat veljekset
Jan ja Per Broman, jotka ovat laajentamassa toimintaa
ulkomaille franchising-periaatteella; kan-sainvälistymisessä on konsulttina mukana suomalainen Berndt Arell. Fotografiska avattiin yleisölle 21.5.2010.
Sitten kuljetus edelleen Stadsgårdeniin, josta Viking Linen m/s Amorella lähtee kohti Turkua klo 20.00.
Majoitumme jaettuihin 2 h ulkohytteihin. Matkan päätteeksi nautimme yhteisen buffet-illallisen laivalla.
4.6. torstai
Amorella saapuu Turkuun aamulla klo 07.50.
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MAJOITUS:
Norrköping • Elite Grand Hotel**** • Tyska Torget 2 • 600 41 Norrköping

Elite Grand Hotel on Norrköpingin ydinkeskustassa Motalajoen ja Drottninggatanin tuntumassa. Joen toisella puolella on tunnettu kaktuspuisto, jonne vuosittain suunnitellaan upea kaktusistutus – oiva iltakävelykohde! Hotelli on vanha, mutta ei vanhanaikainen. Savuttomien huoneiden näkymät ovat joko joelle tai
kaupungin keskustaan. Savuttomissa huoneissa on ilmainen wi-fi, hiustenkuivaaja, hygieniatuotteita, minibaari, tallelokero, vedenkeitin, muu normaali hyvätasoisen hotellin varustus.

Västerås • Best Western Plus Plaza • Kopparbergsvägen 10 • 722 13 Västerås
Tämä 25-kerroksinen hotelli sijaitsee Västeråsin sydämessä 400 m päässä keskusasemalta. Hotellin 23. kerroksessa on Sky Spa, josta avautuu panoraamanäköala.
Siellä on 3 erilaista saunaa ja rauhallinen rentoutumisalue virvokkeineen. Saatavilla on myös spa-hoitoja. Hotellin kaikissa tiloissa on ilmainen WiFi. Best Western Plus Hotel Plazan kaikissa
huoneissa on teen ja kahvin valmistusvälineet, työpöytä ja kaapeli-tv kansainvälisin kanavin. Kylpyhuoneessa on hiustenkuivaaja ja
ilmaisia kylpytuotteita. Aulabaarissa tarjoillaan aamiainen, lounas
ja illallinen. Viikonloppuisin asiakkaat voivat nauttia myös maukkaan brunssin. Plazan klassinen
Sky-baari sijaitsee 24. kerroksessa, ja täällä tarjoillaan hienoja
cocktaileja tiistaista lauantaihin.

FAKTATIEDOT JA TARJOUS:
Matkakohde:

Götan kanava ja Tukholman ympäristö

Matkan ajankohta:

31.5.-4.6.2020

Matkan hinta:

à 798 €/hlö (min. 40 lähtijää) / à 855 €/hlö (väh. 30 lähtijää)

Lisämaksusta:

Majoittuminen yhden hengen huoneessa/hytissä, lisähinta ilmoitetaan tarvittaessa.

Hintaan sisältyy:

• tilausajokuljetukset alkaen Turku suomalaisella, tasokkaalla turistibussilla
• laivamatkat Turku–Tukholma–Turku Viking Linella jaetussa 2 hengen ikkunallisessa hytissä
• menomatkalla laivalla iltapala
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• aamiainen Södermalmilla Tukholmassa
• paluumatkalla laivalla buffet-illallinen ruokajuomineen
• 2 yön majoitus keskustahotelleissa jaetuissa 2 h huoneessa aamiaisineen
• risteily Götan kanavalla Berg > Borensberg, sis. lounaan
• ohjelman mukaiset kuljetukset, sisäänpääsyt, opastukset ja ateriat
• suomenkielisen erityisoppaan mukanaolo alk. ja päättyen Tukholma
Hinta ei sisällä:

• ruokajuomia
• muita kuin ohjelmassa mainittuja palveluita tai aterioita
• matkavakuutusta

Maksuehto:

Ennakkomaksu à 300 € /hlö.
Loppumaksu erääntyy 6 viikkoa ennen matkan alkua matkanjärjestäjän laskulla.

Hinta à 855 € edellyttää väh. 30 osallistujaa. Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimitus- tai palvelumaksuja eikä laskutuslisää. Hinnat sisältävät
verot.
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien varauksien ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai verokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta
oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille.
Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.2.2020 Kon-Tiki Toursiin s-postitse groups.turku@kontiki.fi otsikolla GÖTA KANAL 2020. Ilmoittautuessasi mainitse nimesi, syntymäaikasi (ppkkvv), postiosoitteesi, puhelinnumerosi, s-postiosoitteesi sekä huonekaverisi ja mahdolliset erikoisruokavaliot ja muut erityistoiveet.
Huom! Matkalle on rajoitettu määrä paikkoja. Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja se saattaa
täyttyä ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston
ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten
(mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkavarauksen yhteydessä.

Ystävällisin terveisin
Oy Kon-Tiki Tours Ltd

Anne Kajander
puh. 045 1242003
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