JYVÄSKYLÄN SENIORIT RY

PORVOO JA MALMGÅRDIN KARTANOLINNA 23.8.22

Kuva Pixabay

Tunnelmallisessa Porvoossa vieraillaan kansallisrunoilija J.L. Runebergin kotimuseossa,
missä ainutlaatuinen tunnelma syntyy Runebergien perheelle kuuluneista huonekaluista,
taideteoksista, astioista sekä vanhoista huonekasveista, joista monet ovat Fredrikan
kasvien pistokkaista kasvatettuja. Malmgårdin kartanolinna on vaikuttava vierailukohde, se
on saanut tyylivaikutteensa pohjoisranskalaisesta ja hollantilaisesta uusrenessanssista.
Kartanolinnan ja sen historian esittelee itse isäntä kreivi Henrik Creutz. Lopuksi maistellaan
kartanon panimon oluita, joista jokainen on hellän ja huolellisen käsityön tulos.
Tiistai 23.8.2022
Matkaohjelma:
Klo 07.00 lähtö Palokasta, 25. pysäkki terveyskeskuksen kohdalla (terveyskeskuksen puoli)
Klo 07.15 lähtö Harjukadun tilausajolaiturista
Klo 09.10 kahvi ja sämpylä Vierumäen Matkakeitaassa
Klo 09.45 matka jatkuu kohti idyllistä Porvoota
Klo 11.00 opastettu tutustuminen kansallisrunoilijamme kotimuseoon. Kierros kestää n. 30 min.
Klo 12.00 noutopöytälounas Cafe Gabriolessa.
Klo 13.15 lähdetään Brunbergin makeisten tehtaanmyymälän.
klo 14.00 jatkamme kohti Malmgårdin kartanolinnaa.
Klo 14.30 isäntä kreivi Henrik Creutz esittelee itse kartanolinnan, kierros kestää 1 h.
Tämän jälkeen siirrytään tilan panimoon ja olutmaistiaiset.
Lopuksi vielä mahdollisuus ostoksiin tilapuodissa.
Klo 17.00 paluulähtö Jyväskylään.
Matkalla tauko Vierumäen Matkakeitaassa.
N. klo 20.30 paluu Jyväskylään.
Hinta
115 euroa/hlö jäsen
125 euroa/hlö ei jäsen
Hinta edellyttää vähintään 25 lähtijää.

Hintaan sisältyy:
• Bussikuljetus Pohjolan Matkan bussilla ohjelman mukaan
• Kahvi ja sämpylä menomatkalla Vierumäen Matkakeitaassa
• Sisäänpääsy ja opastus Runebergin kotimuseossa
• Noutopöytälounas ja kahvi Cafe Gabriolessa
• Opastettu vierailu Malmgårdin kartanolinnassa, olutmaistiaiset (4 olutta) linnan panimossa
Aikataulu ja ohjelma sitoumuksetta.
Sitovat ilmoittautumiset 22.7.2022 mennessä yhdistyksen nettisivujen kautta
www.jyvaskyla.senioriyhdistys.fi, puh. 040 591 9095 tai sm.saarinen@gmail.com.
Retki maksettava 29.7.2022 mennessä tilille FI44 2017 3800 0204 98 (Nordea) Jyväskylän
seniorit ry. Laskun viitenumero on 6635.
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoon.
Koska kyseessä on ryhmälle räätälöity matkapaketti, peruutuksen sattuessa, peruutuskulut
määräytyvät peruutushetkellä olevien todellisten peruutuskulujen mukaan. Suosittelemme
matkavakuutusta, jossa on riittävä peruutusturva.
Noudatamme toiminnassamme viranomaisten ohjeistuksia, ulkoministeriön matkustussuosituksia,
yleisiä matkapakettiehtoja ja Pohjolan Matkan lisä- ja erityisehtoja sekä mahdollisia matkakohtaisia
erityisehtoja.
Seuraamme viranomaisten määräyksiä ja informoimme tarvittaessa matkaanne koskevista
mahdollista muutoksista tai muista huomioitavista asioista kuten rokotepassin käyttöönotosta.
käytöstä.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka.

