Helsingin kansallinen senioripiiri ry

KIMOLAN KANAVAN KAUTTA KESÄTEATTERIIN HEINOLAAN 19.7.2022

Matkaamme bussilla Kimolan kanavalle, josta nousemme laivaan. Ajelemme Päijännettä pitkin
Heinolaan, nautimme maisemista ja hyvästä ruuasta laivalla. Heinolan kesäteatterissa katsomme
Sari Siikanderin ohjaaman hauskan näytelmän Flirttikurssi 55+.
Alustava matkaohjelma:
19.7. tiistai
Klo 08.00
Lähdemme Kiasman pysäkiltä bussilla kohti Lahtea. Ajamme Kimolan kanavalle.
Klo 10.00
Nousemme m/s Pyhäjärvi laivaan Kimolan kanavan Iitin puoleisesta päästä, jolloin
pääsemme nauttimaan laivamatkasta kalliotunnelin ja kanavan läpi sulutuksen kanssa.
Kimolan kanava valmistui kesällä 2020 ja se avattiin liikenteelle elokuussa 2020.
Kimolan kanava yhdistää Kymijoen Päijänteelle ja sitä pitkin Kouvolaan pääsee 400 km
päästä Pielavedeltä asti. Koko reitti tarjoaa mahdollisuuden yhteentoista sulutukseen.
Kimolan kanavan pituus on n. 5,5 km. Kanava on avoinna toukokuusta lokakuuhun ja sen
erityispiirteitä ovat ainutlaatuinen 70 metriä pitkä kalliotunneli sekä kahdentoista metrin
sulutuskorkeus. Kanavan omistaa Kouvolan kaupunki ja sen ylläpidosta vastaavat
Kouvolan lisäksi Iitin ja Heinolan kunnat.
Laivamatkalla nautimme kauniista maisemista ja syömme laivalla lounaan.
n. klo 13.00 Saavumme Heinolan kesäteatterin satamaan.
Klo 14.00

Näytelmä Flirttikurssi 55+. Ryhmä kuusikymppisiä miehiä ja naisia ilmoittautuu
kansalaisopiston flirttikurssille oppimaan, miten valloitetaan kumppani ja saadaan haaviin
jopa suuri rakkaus. Kurssi yhdistää lesket, ikisinkut, eronneet ja karanneet. He ovat kaikki
samassa veneessä, uuden alun edessä ja valmiina parisuhteen pyörteisiin, mutta hieman
ruostunein hurmaustaidoin. Mukaan yli 55-vuotiaiden flirttailun lyhyttä oppimäärää
omaksumaan eksyy yös eräs nuorempi lemmennälkäinen. Ryhmän opettajana häärivän
Jarin opetusmetodit herättävät epäilyksiä, ja kurssilaisissa alkaa kyteä
kansalaisopistokapina. Onnistuuko flirttailu sittenkin parhaiten ihan omin neuvoin?
Flirttikurssi 55+ on lämminhenkinen ja hauskoine roolihenkilöineen elämänmakuinen
näytelmä kaikkine rosoineen.
Väliajalla nautimme leivoskahvit.
Esityksen jälkeen lähdemme kotimatkalle ja Helsinkiin saavumme n. klo 18.30.

Hinta:

min 50 lähtijää
139 €/hlö

min 45 lähtijää
144 €/hlö

min 35 lähtijää
161 €/hlö

min 30 lähtijää
174 €/hlö

min 40 lähtijää
152 €/hlö

Hintaan sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaan
- laivamatka Kimolan kanavalta Heinolan kesäteatteriin tilauslaivalla
- lounas laivalla
- teatterilippu Flirttikurssi 55+ -näytelmään
- leivoskahvit
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- ruokajuomat
- matkavakuutus ** suositellaan **
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Huom! Muuttuva koronatilanne ei oikeuta
kuluttomaan peruutukseen, jos matka muuten pystytään toteuttamaan. Suosittelemme kasvomaskien
ja käsidesin käyttöä.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön
muuttamiseen force majeure tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät
ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset
erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään kuukautta ennen matkaa.
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