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MATKA TUUSULAN RANTATIEN KULTTUURIMAISEMIIN 15.-16.5.2020
Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme ryhmällenne seuraavaa matkaa:
Matkaohjelma
15.05.2020

Perjantai

klo 08:00
n klo 10:30
n klo 11:30
klo 12:30

Lähtö Raumalta
Lounas Riihimäellä Ullan Pakarin lounaskahvilassa
Matka jatkuu kohti Tuusulaa
Tapaaminen oppaan kanssa hotelli Krapin parkkipaikalla ja lähtö retkelle Tuusulanjärven
taiteilijayhteisön maisemiin ja suomalaisuuden lähteille. Retken aikana vieraillaan Ainolassa,
Halosenniemessä ja Lottamuseossa, jossa nautitaan iltapäiväkahvit.
Paluu hotelli Krapiin, majoittuminen huoneisiin
Yhteinen illallinen, suomalainen kevätpöytä ravintola Krapihovissa

n klo 16:30
klo 19:00

Vuodenaikojen kiertokulusta ja puhtaista suomalaisista raaka-aineista maalta, mereltä,
metsistä rakentuu Krapin keittiön tarina. Pihapiirissä on oma palvaamo, lihanleikkaamo sekä
leipomo. Kaikki lautasella on omin käsin tehtyä, huolella valmistettua.
Krapihovin ruokasaliin katetaan vuodenajan aito suomalainen, käsin valmistettu kattaus…
herkullinen tarina Suomesta.

16.05.2020

klo 10:30
n klo 12:00
n klo 14:30

Lauantai
Aamiainen hotellissa, huoneiden luovutus
Lähtö Aholaan, jossa teemaopastus
Lähtö paluumatkalle
Lounas Loimaalla Maatalousmuseo Sarkan ravintolassa. Ruokailun jälkeen opastettu tunnin
kierros Sarka-museossa ja sisäänpääsy museoon, jossa omatoimista aikaa tutustua
näyttelyyn.
Paluu Raumalle n klo 18:30.
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Ainola
http://www.ainola.fi/
Ainola on Suomen kansainvälisesti tunnetuin kotimuseo ja ainutlaatuinen osa Suomen
kansallista kulttuuriperintöä.
Valmistuttuaan vuonna 1904 se palveli Jean ja Aino Sibeliuksen kotina aina heidän elämänsä
loppuun saakka, Jean Sibeliuksen osalta vuoteen 1957 ja Aino Sibeliuksen osalta
vuoteen 1969.
Varmistaakseen Ainolan säilymisen alkuperäisessä asussaan jälkipolville Sibeliusten tyttäret
myivät Ainolan Suomen
valtiolle 1972 ja se avattiin museona 1974. Ainola on nykyisin yksi Museoviraston alaisista
erikoismuseoista.
Halosenniemi
http://www.halosenniemi.fi/
Taidemaalari Pekka Halosen vuonna 1902 valmistunut kansallisromanttinen ateljeekoti
Halosenniemi sijaitsee Tuusulanjärven rannalla. Alkuperäiseen asuunsa entisöity
Halosenniemi toimii taidemuseona, joka kertoo Pekka Halosen taiteesta, hänen
elämäntyöstään ja ystävistään, jotka loivat maineikkaan Tuusulan Rantatien
taiteilijayhteisön. Museon erikoisnäyttelyt esitelevät Pekka Halosen taidetta
yhdistäen sitä hänen aikalaistensa ja myöhempien aikakausien tuotantoon.
Halosenniemen kokonaisuuteen kuuluu myös Maija ja Pekka Halosen puutarha, joka on
palautettu alkuperäisen kaltaiseksi. Taiteilijan luontokäsitystä kunnioittaen koko
Halosenniemen alue on lain nojalla rauhoitettu luonnonsuojelualue.
Lottamuseo
http://www.lottamuseo.fi/
Lottamuseo on museoammatillisesti hoidettu erikoismuseo, joka tallentaa lottien historiaa ja
tutkii naisten vapaaehtoista työtä osana maamme historiaa. Museota ylläpitää Lotta Svärd
Säätiö. Lottamuseo avattiin yleisölle vuonna 1996.
Ahola
Ahola on taiteilijapariskunta Juhani Ahon ja Venny Soldan-Brofeldtin entinen kotitalo
Tuusulanjärven rannalla. Tuusulanjärven taiteilijayhteisö sai alkunsa, kun kirjailija Juhani Aho
ja taidemaalari Venny Soldan-Brofeldt muuttivat Aholaksi nimeämäänsä huvilaan vuonna
1897. Pariskunnan pitkäaikaisimmassa kodissa esitellään näiden kahden taiteilijan
elämäntyötä.
Suomen maatalousmuseo Sarka
https://www.sarka.fi/
Suomen maatalousmuseo Sarka on valtakunnallinen maatalousalan erikoismuseo, joka
avattiin kesällä 2005. Sarka välittää perinnettä ja tietoa, antaa elämyksiä ja avaa näköaloja
tulevaisuuteen. Museon perusnäyttely esittelee maatalouden monimuotoista historiaa
aitojen esineiden, tekstien, liikkuvan kuvan, äänen ja pienoismallien kautta.
Suomen maatalousmuseota hallinnoi Suomen maatalousmuseosäätiö, ja museon toimintaa
tukevat pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriö ja Loimaan kaupunki.
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Matkan hinta:
289€ / henkilö edellyttäen 30 hengen ryhmää
275€ / henkilö edellyttäen 40 hengen ryhmää
Matkan hintaan sisältyy
• tilausajokuljetus ohjelman mukaan, kuskin majoitus
• lounasruokailut meno- ja paluumatkoilla
• runsas ja herkullinen pitopöytäillallinen ravintola Krapihovissa
• Tuusulanjärven kulttuurikierros opastettuna, sisäänpääsyt museoihin, iltapäiväkahvit,
Aholan teemaopastus
• majoitus standard huoneissa ja aamiainen hotelli Krapissa
• sisäänpääsy ja opastus maatalousmuseo Sarkassa
Lisämaksusta
45€ / henkilö yhden hengen huone
Tehdyt varaukset
Majoitus hotelli Krapissa on varattu alustavasti 40 hengelle.
Matka-, maksu- ja peruutusehdot
Tällä matkalla noudatetaan yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matkapojat Oy:n lisä- ja
erityisehtoja / Matkapojat Oy:n matkaehtoja, joihin voi tutustua
https://www.matkapojat.fi/tiedostot/mphybridi060618.pdf
Sitovat ilmoittautumiset matkalle viimeistään 31.1.2020 mennessä.
Ilmoittautumiset ensisijaisesti Rauman kansalliset seniorit ry nettisivuilla tästä linkistä tai
mobiiliapplikaation kautta. Ilmoittautua voi myös Hannu Suomiselle,
hannu.suominen@netti.fi puh 050 072 2312
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:
- nimi
- kotiosoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- erityisruokavalio
- matkakumppani
Matkan ennakkomaksu 50€/henkilö maksetaan 31.1.2020 mennessä
yhdistyksen tilille FI09 5630 0040 6298 49
Matkatoimisto laskuttaa loppumaksun 14.4.2020.

Vastuullinen matkanjärjestäjä
Tämän tarjouksen mukaisten matkapalveluiden osalta vastuullinen matkanjärjestäjä on
Matkapojat Oy. Matkasta on annettu vakuus Suomen Kilpailu ja kuluttajavirastolle.
Matkapojat Oy vastaa ainoastaan varaamistaan palveluista.
Hinnat ja aikataulut sitoumuksetta.
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Parhain terveisin,
Suvi Rantala
Matkapojat Oy/ryhmämyynti
Satamakatu 1
26100 Rauma
p. 010 2323 422
suvi.rantala@matkapojat.fi
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