Kanta-Helsingin kansalliset seniorit ry:n matka Ruotsiin
Kuninkaallinen Tukholma ja sen aarteet 6.-8.5.2019
Alustava matkaohjelma
Maanantai 6.5.2019
klo 6.50

Tapaaminen Helsinki-Vantaan lentokentällä Terminaali 2:ssä. Matkanjohtaja
Tarja Rinne (+358 40 7280766) on siellä kyltin ”Kanta-Helsingin kansalliset
seniorit ry” kanssa. Matkan hintaan sisältyy ruumaan jätettävä matkatavara
(max 23 kg).

klo 8.50

Lähtö Finnairin lennolla AY803 Tukholmaan, Arlandan lentokentälle. Lennolla
tarjotaan ilmaiseksi kahvia/teetä ja mustikkamehua. Muut syömiset voi ostaa
Sky Bistrosta lentokoneessa.

klo 8.50 (Ruotsi -1 h)

Saapuminen Tukholmaan. Suomenkielinen oppaamme on vastassa ”KantaHelsingin kansalliset seniorit” –kyltin kanssa.
Lähtö omalla linja-autolla ensin kaupungin ulkopuolella (15 km) olevaan
Drottingholmin kuninkaalliseen linnaan, joka kuuluu UNESCON
maalilmanperintöluetteloon. Linna on rakennettu 1600-luvulla ja on ollut
Ruotsin kuningasperheen asuntona vuodesta 1981.
Lounas matkan varrella.
Matkan varrella näemme myös Hagapuiston, joka on kuningas Kustaa III:n
määräyksestä luoma englantilaistyylinen puisto. Hagapuisto luotiin vuosina
1780–1797. Lopuksi käymme Kuninkaanlinnan aarrekammiossa. Siellä ovat
esillä Ruotsin kruununjalokivet, kuten kruunut, miekat ja hopeinen kastemalja.

klo 16.00

Majoittuminen hotelli Scandic no53 (Kungsgatan 53). Moderni hotelli on
rakennettu v. 2014 ja sijaitsee aivan Tukholman sydämessä.

klo 19.30

Illallinen Tukholmassa musiikin siivittämänä.

Tiistai 7.5.2019
Aamiainen hotellissa. Matkatavarat mukaan ja huoneiden luovutus.
klo 9.30

Lähtö omalla linja-autolla suomenkielisen oppaamme kanssa. Ensimmäinen
kohteemme on Lidingön saarella sijaitseva Millesgården, joka on
kuvanveistäjä Carl Millesin ja hänen vaimonsa koti ja ateljee. Tutustumme niin
heidän kotiinsa kuin puistoalueeseen veistoksineen ja taidehalliin.
Lounas matkan varrella.
Lounaan jälkeen pääsemme tutustumaan viisi vuotta remontissa olleeseen,
upeaan Ruotsin kansallismuseoon (Nationalmuseum). Se on Pohjoismaiden
merkittävimpiä taidemuseoita ja myös yksi Euroopan vanhimmista. Museon
kokoelmiin kuuluu taidetta ja taideteollisuutta 1500-luvulta lähtien. Avattu

museo on nyt entistä värikkäämpi, entistä valoisampi ja kaiken lisäksi sen
johtajana toimii suomalainen Susanna Pettersson.

klo 15.30

Saapuminen Värtanin satamaan ja siirtyminen m/s Silja Serenadeen.

klo 16.45

M/S Silja Serenade lähtee. Vapaata aikaa laivalla.

klo 20.00

Yhteinen kahden ruokalajin illallinen laivan Tavolàta-ravintolassa.

Keskiviikko 8.5.2019
klo 7.30 -10.00

Buffet-aamiainen laivan Grande Buffet -ravintolassa

klo 10.30

Laiva saapuu Helsinkiin Olympiaterminaaliin.

Muutokset mahdollisia 12.11.2018TR
Hinta

695,00 €/hlö/jaetussa kahden huoneeessa & Promenade-hytissä (ikkuna
laivan ostoskadulle)
795,00 €/hlö/yhden hengen huoneeessa & Promenade-hytissä
705,00 €/hlö/jaetussa kahden huoneeessa &A-luokan hytissä (ikkuna merelle)
805,00 €/hlö/yhden hengen huoneeessa & A-luokan hytissä (ikkuna merelle)
Hotellin ja laivalla valitun hytin lisäksi hinta sisältää kaksi aamiaista, kaksi
lounasta ja kaksi illallista, linta-autokuljetukset Tukholmassa suomenkielisen
oppaan kanssa, ohjelmassa mainitut käyntikohteet ja matkanjohtajan palvelut.

Ilmoittautumiset

3.2.2019 mennessä Tarja Rinteelle joko tekstiviestillä/puhelimella
040 728 0766 tai sähköpostilla kantahelsinki.seniorit@gmail.com. Matka
edellyttää 20 maksavaa asiakasta. Ilmoittautumisen yhtydessä tarvitaan tiedot
syntymäajasta ja ruokarajoittteista.

Maksaminen

Ennakkomaksu 200 € maksetaan Kanta-Helsingin kansalliset seniorit ry:n tilille
3.2.2019 mennessä ja loppumaksu 20.3.2019 mennessä. Tilinumero
IBAN: FI 86 2065 1800 131530. Viite 18021. Viite mainittava maksettaessa.

Peruutusehdot

Peruutus viimeistään 4.2.2019, ei veloitusta.
Peruutus 4.3.mennessä , veloitus 200 €/henkilö.
Peruutus 21.3.2019, veloitus 50 % matkan hinnasta.
Peruutus 22.3.2019 jälkeen, veloitus 95 % matkan hinnasta.

Matkavakuutus

Jokainen hoitaa itse matkavakuutuksensa.

Matkustusdokumentit

Suomen kansalaisella on oltava matkalla mukana koko matkan ajan voimassa
oleva passi tai EU-henkilökortti.

Vastuullinen matkanjärjestäjä
OK-Matkat Oy Ltd
Matkanjohtaja

Tarja Rinne, taiju.rinne@gmail.com, +358 40 7280766

