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Matkat ja retket 2020
Retkistä kerrotaan toimintavuoden 2020 päästyä käyntiin. Jos sinulla on toiveita tai
ideoita, ota yhteyttä retkien järjestäjään Jukka Saloon (040 546 1392;
jukkatsalo@gmail.com).
* Retki Hämeen linnaan ja Suomen Lasimuseoon (Riihimäki) keskiviikkona
26.2.2020

OKAS tekee päiväretken keskiaikaiseen Hämeen linnaan ja Riihimäellä sijaitsevaan
Suomen Lasimuseoon keskiviikkona 26.2.2020 klo 9:00 – 16:00. Matkalla
nautitaan myös lounas.
Hämeen linnassa tutustutaan opastetulla kierroksella linnan 700 vuotta kestäneeseen
historiaan ja sen erilaisiin vaiheisiin. Linnaan tutustumisen jälkeen nautitaan lounas
Militaria-ravintolan Pohjola-salissa.
Hämeenlinnasta matka jatkuu Riihimäellä sijaitsevaan Suomen Lasimuseoon. Siellä
perehdytään lasin yli 4000 vuotta vanhaan historiaan ja suomalaisen
lasinvalmistuksen 300-vuotiseen perinteeseen.
Matkan hinta/hlö on 49 € (museokortilla 38 €). Se sisältää matkat, pääsymaksut
opastukset ja lounaan. Ilmoittautumiset 31.1.2020 mennessä: Jukka Salo,
jukkatsalo@gmail.com, puh. 040 546 1392. Matka toteutuu, jos sille osallistuu
vähintään 25 (max 40) henkilöä.
Maksut: 7.2.2020. mennessä tilille FI43 1475 3255 9690 30 (Jukka Salo).
Viestikenttään tulee laittaa maksajan nimi sekä teksti ’Hämeen linna’.
*Kulttuurimatka Riikaan lauantai 2.5. – maanantai 4.5.2020

Olarin kansalliset seniorit tekee toukokuun alussa kulttuurimatkan Riikaan, jossa on
mahdollisuus osallistua Latvian Kansallisoopperassa esitettäviin Madame Butterfly
–oopperaan ja The Fountain of Bakhchisarai –balettiin. Matkaan sisältyy myös
muita mielenkiintoisia kohteita sekä meno- että paluumatkalla Virossa ja perillä
Riikassa.
Matkanjohtajaoppaana toimii kenraaliluutnantti evp. Pentti Lehtimäki, ja matkan
vastuullisena järjestäjänä on Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat. Matkan hinta on 362
€/hlö (2hh) ja lisämaksu 1hh:sta on 50 €. Ooppera- ja balettilipuista sekä illallisesta
laivassa paluumatkalla Tallinnasta peritään erillinen maksu (kts. alla). Hintaan ei
sisälly matkavakuutusta.
Jotta varmistamme itsellemme hyvät paikat ym. ooppera- ja balettiesityksistä, joille
osallistuminen ei kuitenkaan ole pakollista, ilmoittautumiset matkalle toivotaan
tehtävän mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään helmikuun loppuun
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mennessä. Matka toteutuu, jos sille ilmoittautuu min 30 (max 45) osallistujaa.
Maksut suoritetaan suoraan VL:lle maaliskuun loppuun mennessä.
Ilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä: Jukka Salo, jukkatsalo@gmail.com, puh.
040 546 1392. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava myös, haluaako
- 1hh tai 2hh (1hh:sta 50 € lisämaksu)
- lipun Madame Butterfly –oopperaan (32 €)
- lipun The Fountain of Bakhchisarai –balettiin (21 €)
- illallisen laivalla paluumatkalla Tallinnasta Helsinkiin (26 €)
Lisätietoja voi tarvittaessa pyytää sähköpostilla osoitteesta jukkatsalo@gmail.com
tai puhelimella numerosta 040 546 1392.
*Hamina Tattoon 30-v juhlaesitys 6.8.2020

Teemme yhdessä muiden espoolaisten senioriyhdistysten kanssa retken Haminaan
seuraamaan kansainvälistä, hienoa marssishowta.
Voit tehdä sitovan ilmoittautumisen kesän 2020 Tattoo-tapahtumaan, joka kestää 2
tuntia. Liput maksavat nyt 60 euroa, kuljetus ja lounas (30 eur yhteensä) eivät
sisälly hintaan. Mennään bussilla ja lounastetaan Tattoo-klubin lounasteltassa.
Ilmoittautumiset ja kyselyt Seppo Peltonen Matinkylän seniorit ry, 0400940400 tai
seppo.peltos@gmail.com.
Teatterit, konsertit 2020
Konserteista kerrotaan toimintavuoden 2020 päästyä käyntiin. Jos sinulla on ideoita
tai toiveita, ota yhteyttä konsertti- ja teatterimatkojen järjestäjään Lea Kokkoseen
(040 562 9919; lea.kokkonen@kolumbus.fi)
*Musikaali Pieni merenneito Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä lauantaina
11.1.2020

Peruutuspaikkoja voi kysellä Lea Kokkoselta.
*Musta laatikko 19.4.2020 klo 14.00 Kansallisteatterin suurella näyttämöllä

Lipun hinta on 34 euroa/henkilö. Olemme saaneet varattua vielä 10 lippua, samaan
34 euron hintaan. Istumapaikat ovat toisella parvella. Yhteydenotot Lea
Kokkoseen.

