
                         MAAKUNTAMATKA UUDELLEMAALLE  

                                      06-08.07.2020, 3 päivää 

Vanha Porvoo ranta-aittoineen on yksi Suomen valokuvatuimmista kansallismaisemista ja matkailijoiden kestosuosikki! 

Idyllinen Porvoo ja etenkin vanha Porvoo houkuttelee matkailijoita ympäri maailman ainutlaatuisuudellaan. 

Kapeat mukulakivikadut, pienet putiikit, kahvilat, suklaapuodit luovat ihanan tunnelman.  

Järvenpään ja Tuusulanjärven ympäristössä säveltäjä Jean Sibeliuksen ja taitelija Pekka Halosen, viime vuosisadan 

vaihteen kansallisen historian suurmiesten, taiteilijakodit sekä sotiemme aikaisten lottien perinteen vaaliminen Syvärannan 

lottamuseossa ovat kiinnostavia kohteita. 

 

Matkaohjelma: 
06.07 maanantai 

                                08:15 Pyhäsalmi mh      

                                11:00 Vaajakoskella nautimme Savutuvan Apajalla lounaan noutopöydästä. Apajan lounas on monipuolinen  

                                                 kattaus sesongin mukaan vaihtuvia herkkuja.  

                                                           Ennen lounasta kohteen esittely; Savutuvan Apaja koostuu yli 30 keskisuomalaisesta 

                                             talonpoikaisrakennuksesta, joista vanhin on yli 250 vuotta. Pihapiiri ja hirsiset rakennukset henkivät vanhan  

                                                      Suomen tarinaa tarjoten rauhaisan ja kiireettömän paikan ajanviettoon.  

                                                               Ruokailun jälkeen matka jatkuu ja pidämme omakustanteisen kahvitauon Vierumäen Matkakeitaassa.   

                              Porvooseen saavumme myöhään iltapäivällä ja majoitumme 10 min. ajomatkan päässä Porvoosta  

                                                   sijaitsevaan Haikon Kartanon kylpylähotelliin (sijaitsee noin 30 metrin kävelymatkan päässä  

                                   päärakennuksesta). 

                     18:00 Saamme kuulla Haikon Kartanon oppaan kertomana paikan historiikin,  paikkana Kartanohotellin                 

                                 Keltainen salonki.  

  18:30 Päivällinen hotellissa. 

                                                  Iltaohjelma vapaa. Haikon kaunis kartanopuisto ja kaunis merenranta houkuttaa liikkumaan! 

                                                         Uudistettu Haikon Kylpylän allasosasto saunapolkuineen ja elämyssuihkuineen sekä kuntosali ovat  

                                                   hotellivieraille käytössä maksuttomasti. Kylpyläosasto on avoinna klo 7-21.  

                   

07.07 tiistai  Aamiainen tarjoillaan Kartanohotellin ravintolasalissa klo 7:00 alkaen. 

                      09:10 Lähdemme hotellilta Porvooseen.  

                                09:30 Saavumme Porvooseen vanhan sillan kupeessa olevalle tykille, missä kaksi Porvoo-opasta on ryhmää 

              vastassa. 

   Opastettu kävelykierros vanhassa kaupungissa ja käynti Tuomiokirkossa, jos seurakunnan toiminta  

    sen sallii.   

                10:30 Oppaan johdolla vierailu Vanhassa raatihuoneessa.   

                                11:00 Oppaan johdolla vierailu Holmin talossa, joka on samalla myös Porvoon museo. 

  11:30 Opastus ja oppaan palvelut päättyvät Hanna-Mariaan 

                                  Lounas Ruokapaikka Hanna-Marian viihtyisässä kellaritilassa. 

  13:00 Vierailu kansallisrunoilija J. L Runebergin kodissa  

        Kodissa opastaa talon oma opas. Vierailu päättyy 13:45. 

  13:45-15:30 Vapaa-aikaa kaupungilla. 

                                                               Hotelliin saavuttaessa omaa aikaa hotellilla tutustua upeisiin merimaisemiin ja kartanon puutarhaan 

                                19:00 Päivällinen hotellissa.                      

                               



 

 08.07 keskiviikko 

 09:30                  Lähdemme hotellista. 
 10:15-11:15        Tutustuminen Sibeliuksen Ainolaan museon oman oppaan johdolla Järvenpäässä.   
   Ainola oli säveltäjämestari Jean Sibeliuksen ja hänen perheensä koti vuodesta 1904.  
                                                                Puutarhassa on Aino ja Jean Sibeliuksen hauta.           
                                12:30-12:30    Jatkamme matkaa Halosenniemeen. Tutustuminen Halosenniemeen oppaan johdolla     
                                            Halosenniemi on taidemaalari Pekka Halosen vuonna 1902 valmistunut kansallisromanttinen ateljeekoti      
                                                           Tuusulanjärven rannalla. Alkuperäiseen asuunsa entisöity Halosenniemi toimii taidemuseona, joka kertoo  
            Pekka Halosen taiteesta, hänen elämäntyöstään ja ystävistään, jotka loivat kuuluisan Tuusulan Rantatien  
              taiteilijayhteisön.   
                                12:45-13:45 Lounas ravintola Mankelissa noutopöydästä (2 km Halosenniemestä). 
  14:00-15:00 Vierailu Syvärannan Lottamuseossa, jossa kohdeoppaat esittelevät lottahistoriaa, -esineistöä ja -perinnettä. 
                17:30 Omakustanteiset kahvit Hartolassa la Kar de Mummassa.. 
            Saavumme Pyhäsalmeen pysähdyksistä riippuen n. klo 21:30 mennessä. 
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