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Kesämatkat

Keskiviikko 24.7.
Lähtö klo 7.30 Turun linja-autoase-
malta, tilausajolaituri. Ajetaan Lo-
pelle, jossa kahvitarjoilu Marskin 
majalla. Vuonna 1942 korpisoturit 
rakensivat kelohonkaisen metsäs-
tysmajan, saunan ja kalamajan Mar-
salkka Mannerheimille 75-vuotispäi-
välahjaksi. Alkuperäinen sijaintipaik-
ka oli Lieksajärven rannalla. Sotata-
pahtumien muuttuessa rakennukset 
purettiin ja siirrettiin koti-Suomen 
puolelle. 
Jatketaan matkaa Mäntyharjulle ja 
vieraillaan Taidekeskus Salmelassa, 
jossa lounas ja tutustuminen gal-
leriaan ja päänäyttelyyn. Jatketaan 
Savonlinnaan ja majoitutaan hotelli 
Pietari Kylliäiseen kahdeksi yöksi. Il-
tapalan jälkeen saadaan vielä nauttia 
kirkkokonsertista.

Torstai 25.7.
Aamiainen hotellissa. Ajetaan Enon-
kosken lossin kautta ortodoksiseen 
Valamon luostariin Heinävedelle. 
Opastettu kierros luostarissa, jonka 

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT
24.–26.7.2019   
Oopperajuhlissa koetaan Saimaan rantakaupungin unohtumattomat het-
ket keskiaikaisen linnan pihalla. Suomen kulttuurielämän ja kansainväli-
sestikin merkittävän tapahtuman uutuutena kuullaan ja nähdään Rossinin 
Sevillan parturi, joka on tilannekomiikkaa parhaimmillaan. Kari Heiskasen 
ohjauksessa asiat sotketaan ja sitten ratkaistaan. Lopussa kaikki ovat on-
nellisia, varsinkin sopraano ja tenori, koska he saavat toisensa eikä kukaan 
kuole. Rooleissa muun muassa Alexey Tatarintsev (Kreivi Almaviva), Raf-
faele Raffio (Tohtori Bartolo), Laura Verrecchia (Rosina) ja Ville Rusanen 
(Figaro). Esityskieli on italia, tekstitys suomeksi ja englanniksi.

jälkeen lounas Trapesa-ravintolassa. 
Jatketaan Varkauteen, jossa tutus-
tutaan oppaan johdolla mielenkiin-
toiseen Mekaanisen musiikin muse-
oon. Palataan Savonlinnaan. Illalla 
tehdään laivaristeily, joka päättyy 
Olavinlinnan takalaituriin, ja sieltä 
päästään seuraamaan Rossinin Sevil-
lan parturi -oopperaa. 

Perjantai 26.7.
Aamiainen hotellissa. Ajetaan Ke-
rimäelle, jossa tutustutaan vuonna 
1847 rakennettuun maailman suu-
rimpaan puukirkkoon. Se sijaitsee 
Puruveden rannalla parikymmentä 
kilometriä Savonlinnasta. Kerimäel-
tä jatketaan Lappeenrannan kautta 
Kouvolaan Verlan tehdasmuseoon, 
joka kuuluu maailmanperintökohtei-
siin ja kertoo Suomen puunjalostus-
teollisuuden historiasta. Nautitaan 
lounas Makasiini-ravintolassa ja teh-
dään opastettu tehdaskierros. Koti-
matka ajetaan Porvoon ja Helsingin 
kautta. Turkuun saavutaan noin klo 
20.30.

Matkan hinta:
jäsenet       735 €
ei-jäsenet   755 €      
lisämaksu yhden hengen 
huoneesta  125 €

Hintaan sisältyy:                                                  
- linja-autokuljetukset                                          
- majoitus 2 yötä  hotellissa 
 2-hengen huoneessa
- konserttilippu
- Sevillan parturi -oopperalippu 

A-katsomo
- 2 aamiaista, 3 lounasta, 
 1 iltapala, 1 kahvitarjoilu
- sisäänpääsymaksut ja opas-

tukset kohteisiin ohjelman 
mukaan

- matkanjohtajan palvelut 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi 
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/
matkari 

Suosittelemme mahdollisim-
man pikaista ilmoittautumista 
oopperalippujen suuren kysyn-
nän vuoksi.

Matkaohjelma


