
 

Porin seniorit 

IHASTUTTAVAAN KÖÖPENHAMINAAN 17.-20.9.2022  

 
 

Alustava matkaohjelma: 

 

17.9. lauantai Kööpenhamina 

 Lähtö tilausajobussilla Porista Tampereen lentoasemalle. 

 Lähtöselvitys Tampere-Pirkkala lentoasemalla. 

Klo 18:45 Air Balticin lento lähtee Tampereelta ja saapuu Kööpenhaminaan klo 19:25. Aikaero Suomeen 

 on -1 tunti. Suomenkielinen opas on ryhmää vastassa lentoaseman tuloaulassa. Kuljetus 

 Kööpenhaminan keskustaan ja majoittuminen kolmeksi yöksi. 

 

 Hotelli Scandic Spectrum tai vastaava 

    
 Kalvebod Brygge 10, Kööpenhamina 

Kööpenhaminan keskustaan, aivan rannan tuntumaan kesäkuussa 2022 avautuva hotelli. 

Hotellissa on ravintola, kattoterassi ja – baari. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, 

ilmastointi, tv, silitysrauta ja – lauta, puulattiat. 

https://www.scandichotels.fi/hotellit/tanska/koopenhamina/scandic-spectrum 

  

  

18.9. sunnuntai Kööpenhamina 

Aamiaisen jälkeen lähtö bussilla Kööpenhaminan kaupunkikierrokselle. Retkellä kuullaan 

tarinoita historiasta ja nykyajasta ja nähdään Kööpenhaminan tärkeimpiä nähtävyyksiä, kuten 

Kaupungintalo, kävelykatu Ströget ja Nyhavnin kanavakorttelit. Bussikierroksen jälkeen 

lähdemme Nyhavnista kanavaristeilylle. Tunnin mittaisella kanavaristeilyllä nähdään 

kaupungin siluettia risteilijältä käsin sekä mm. oopperatalo, pieni merenneito -patsas, Vanha 

pörssitalo, Christiansborgin alue ja Tanskan kuninkaallisen kirjaston moderni laajennusosa 

Black Diamond. Risteilyn jälkeen lounas Nyhavnin alueella. Retken kesto 5 tuntia. 

 

Loppupäivä vapaata aikaa. 

 

19.9. maanantai Kööpenhamina 

Aamiainen. Tänään tutustumme Kööpenhaminan Tivoliin, joka on  maailman toiseksi vanhin 

huvipuisto, vuodelta 1843. Tivolin alue on noin kahdeksan hehtaarin kokoinen ja 

huvipuistolaitteiden lisäksi siellä on kaunis puistoalue upeine kukkaistutuksineen, 

tunnelmallisin valaistuksineen ja monine kahviloineen ja ravintoloineen. Aikaa kierrellä Tivolin 

alueella, jonka jälkeen lounas. Kuljetus takaisin hotelliin. Retken kesto 4 tuntia. 

 

Loppupäivä vapaata aikaa. 

 

21.9. tiistai  Frederiksborgin linna ja Louisianan museo  

Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähtö suomenkielisen oppaan kanssa kaunista Strandvejen 

rantatietä pitkin Helsingöriin. Ajomatka kestää noin 50 minuuttia. Näemme Kronborgin 

vaikuttavan linnan ulkoa päin. Kronborgin linna on Unescon maailmanperintölistalla ja 

tunnetaan ympäri maailman Hamletin linnana. William Shakespearen kuuluisan Hamletin 

tapahtumapaikkana oli Elsinore, jolla Kronborgin linna myös tunnetaan. Jatkamme matkaa  

Hillerødin pikkukaupunkiin, jonka ulkopuolella sijaitsee Frederiksborgin linna.  Linnan on 

rakennuttanut Tanskan kuningas Christian IV 1600-lun alussa ja se on Skandinavian suurin 



 

renessanssilinna. Tutustumme linnaan ja sen kauniiseen puutarhaan, jonka barokkityylisessä 

puutarhassa on symmetrisiä kuvioita. 

 

Retki jatkuu Louisianan modernin taiteen museoon. Opas kertoo bussimatkan aikana 

museosta ja museon teoksista. Vierailu museossa omaan tahtiin. Louisianan museota pidetään 

yhtenä tärkeimmistä modernin taiteen museoista Skandinaviassa. Täällä on esillä lukuisia 

kansainvälisten taiteilijoiden töitä kuten  Picasson, Mooren ja Giacomettin. Museo on 

viehättävällä paikalla Juutinrauman rannalla ja sitä pidetään hyvänä esimerkkinä 

rakennusarkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin yhdistämisestä.  Päivän aikana lounas.

Retken kesto on 8 tuntia ja se päätyy Kööpenhaminan lentoasemalle. 

  

 Lähtöselvitys lentoasemalla. 

Klo 20:05 Air Balticin lento lähtee Kööpenhaminasta ja saapuu Tampereelle klo 22:40. Bussikuljetus 

 Poriin.   

 

 

Hinta-arvio vähintään 40 henkilöä          vähintään 35 henkilöä        vähintään 25 henkilöä 

 980 €/henkilö/2hh             999 €/henkilö/2hh     1095 €/henkilö/2hh 

  

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 250 euroa. 

  

Hintaan sisältyy 

 - tilausbussikuljetus Pori - Tampere – Pori 

 - Air Balticin lennot turistiluokassa Tampere – Kööpenhamina – Tampere 

 - 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa 

 - kolmen yön majoitus Kööpenhaminassa 

 - lentokenttäkuljetukset ja retket Kööpenhaminassa ohjelman mukaan 

 - 3 aamiaista ja 3 lounasta 

 - Kööpenhaminan kaupunkikierros 

 - kanavaristeily 

 - sisäänpääsymaksut Tivoliin, Frederiksborgin linnaan ja Louisianan museoon 

 - suomenkielinen opastus lentokenttäkuljetuksilla ja retkillä 

 - matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan 

 - lentokenttäverot, paikalliset verot ja arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly 

 - ruokajuomat 

 - juomarahat 

 - matkavakuutus **suositellaan** 

 

 

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 

viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Muuttuva koronatilanne ei oikeuta matkan 

peruuttamiseen kuluitta, jos matka muuten pystytään toteuttamaan. 

 

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. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja 

annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, 

sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. 

 

 
       ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 

Kehräsaari A 212, Tampere 

info@resviaria.com   

www.resviaria.com 


