
Kesäretki Savonlinnaan ja Valamon luostariin 

30.5.-1.6.2023 

 

Tällä matkalla koetaan elämyksiä historiaa huokuvassa Savonlinnassa ja kulttuuria tihkuvassa Heinäveden 

Valamon luostarissa 

30.5.2023, tiistai 

Matkalle lähdetään klo 8.00 Turusta (tuomiokirkko). Ajetaan Lohjanharjun ja Lahden kautta kohti Mikkeliä. 

Matkan verralla pidetään omakustanteinen kahvitauko joko Lohjan ABC:llä tai Mäntsälän Juustoportilla.  

Mikkelissä vieraillaan kuuluisan Kenkäveron 

Pappilan  alueella, täällä voi omatoimisesti 

tutustua alueeseen, kahvitella tai lounastaa. 

Aikaa vierailuun on varattu reilu tunti. 

Iltapäivällä matka jatkuu vielä Juvan ohi 

Savonlinnaan, jonne saavutaan noin klo 

16.30. Majoittuminen  Original Sokos Hotel 

Seurahuoneelle, joka sijaitsee keskustassa 

torin ja sataman välittömässä läheisyydessä. 

Klo 17.45 kokoonnutaan hotellin aulaan ja 

siirrytään kävellen satamaan (noin 200 m).   

Maisemaristeily  Savonlinnan hienoissa 

järvimaisemissa tapahtuu klo 18-19 päättyen 

historialliselle Olavinlinnalle. Täällä ryhmän ottaa 

vastaan trubaduuri ja johdattaa Olavinlinnan 

juhlavaan Kuninkaansaliin, jossa tarjoillaan kolmen 

ruokalajin illallinen (klo 19-21). Illallisen jälkeen 

kävellään kauniissa kesäillassa takaisin hotellille 

(noin 900 m). 

 

 

 

31.5.2023, keskiviikko 

 Aamiainen hotellissa. Klo 10.00 lähdemme kohti 

Kerimäkeä, jossa tutustumme maailman suurimpaan 

puukirkkoon. 



Täältä ajamme noin puolentoista tunnin matkan 

päähän Heinävedelle, Valamon luostariin.  Nautimme 

noutopöytälounaan. Päivän aikana tutustumme 

opastetusti luostarin alueeseen. Luostarin uusi 

näyttely, Martta Wendelinin Kultahiekkaa ihmisten 

poluille, on myös ohjelmassa (omatoiminen 

tutustuminen).  

Iltapäivän aikana vieraillaan luostarin 

Viinituvassa ja saadaan maistiaiset.  Illalla on 

vielä vuorossa Valamolainen teepöytä, joka on 

perinteitä kunnioittaen kehitetty nykyversio 

venäläisestä teepöydästä. Majoittuminen 

tapahtuu luostarihotellissa. 

1.6.2023, torstai 

Aamiaisen jälkeen jätämme Valamon taaksemme ja suuntaamme kohti Varkautta. Vanha ruukkikylä 

huokuu historiaa ja täällä ryhmälle on varattu opastettu kiertoajelu, jonka aikana kuullaan tarinoita 

kaupungin historiasta ja nykypäivästä. Kierroksen jälkeen on pieni vapaa-aika omatoimiseen kahvitteluun. 

Matka jatkuu edelleen Jyväskylän seudulle. Vaajakoskella käydään Pandan tehtaanmyymälässä ja lounas 

nautitaan Viherlandian noutopöydästä. 

Noin klo 15 matka jatkuu kohti Turkua. Matkan varrella voidaan vielä pitää tauko ryhmän toiveiden 

mukaan. Takaisin Turussa ollaan noin klo 20. 

 

Matkan hinta on 434 €/hlö (min. 25 lähtijää) 

Yhden hengen huonelisä on 65 € 

 

Hinta sisältää: 

*bussimatkan 

*hotellimajoituksen jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisin 

*höyrylaivaristeilyn Savonlinnassa 

*trubaduurin esityksen 

*kolmen ruokalajin illallisen Olavinlinnassa 

*Kerimäen kirkon opastuksen 

*Valamon lounaan, Viinituvan esittelyn, opastuksen, ja Valamolaisen teepöydän 

*Varkauden opastuksen 

*lounaan paluumatkalla 

 

Huomioitavaa: 

*suosittelemme matkavakuutuksen hankkimista jo hyvissä ajoin ennen matkan ajankohtaa 

Ystävällisin matkaterveisin, 

 

Kaisa Launokorpi 
 


