Helsingin Työväenopiston opistolaisyhdistys ry Retkeily
KESÄRETKI SEINÄJOEN TANGOMARKKINOILLE 7.-9.7.2022

Alustava matkaohjelma:
7.7. torstai
Klo 09:00
Lähtö Helsingistä Kiasman pysäkiltä tilausajobussilla kohti Pohjanmaata.
Klo 10:00
Ensimmäisen pysähdyksen pidämme Linnatuulessa, jossa lyhyt tauko ja aikaa nauttia
omakustanteiset aamukahvit. Matka jatkuu Tampereen ohi Ikaalisiin.
Klo 12:30

Nautimme buffetlounaan Tei-Tupa ravintolassa. Maittavan kotiruokalounaan jälkeen
jatkamme suoraan Seinäjoelle.

Klo 15:00

Saapuminen hotelliin ja majoittuminen kahdeksi yöksi. Iltapäivällä aikaa nauttia hotellin
palveluista.
Hotelli Sorsanpesä

Törnäväntie 27, Seinäjoki
Hotelli sijaitsee 3,5 km päässä Seinäjoen keskustasta kauniilla Törnävän alueella.
Hotellissa on ravintola, sauna ja sisäuima-allas. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain,
ilmastointi, tv, jääkaappi, puu- tai parkettilattiat, wifi. https://sorsanpesa.fi/

Klo 18:30
Klo 19:00

Kuljetus hotellista Seinäjoen Areenalle.
Tangomarkkinoiden finaalin karsintaa -konsertti alkaa. Sähköisessä Finaalin
karsinnassa kilpaillaan jatkopaikoista Finaaliin. Konsertin päätyttyä kuljetus hotelliin.

8.7. perjantai
Aamiainen hotellissa.
Klo 10:00
Bussikuljetus Seinäjoen keskustaan, jossa tapaamme paikallisoppaan ja lähdemme
opastetulle kaupunkikierrokselle. Noin kahden tunnin kierros tutustuttaa Seinäjoen
historiaan ja sen kasvutarinaan Östermyran kartanon ajoista rautatien myötä kauppalaksi
ja koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan kaupan keskukseksi sekä yrittäjyyden
ykköskaupungiksi. Kierroksella nähdään Seinäjoen tärkeimpiä nähtävyyksiä ja vieraillaan
Alvar Aallon suunnittelemassa Lakeuden Ristin kirkossa.
Kierroksen päätteeksi lounas.
Klo 14:00

Sisäänpääsy Tangokadulle. Perjantain esiintyjälistalle on ilmoitettu mm. Saija
Tuupanen, Erin, Jari Sillanpää, Antti Ketonen, Tiina Räsänen, Petri Hervanto, Amadeus
Lundberg ja Yölintu. Esityksiä on sekä Katulavalla että Satumaalavalla. Iltapäivällä
kuljetus hotelliin.

Klo 18:30
Klo 19:00

Kuljetus hotellista Seinäjoen Areenalle.
Viihdekonsertti alkaa. Viihdekonsertin esiintyjät julkaistaan syksyn 2021 aikana.
Konsertin jälkeen paluukuljetus hotelliin.

9.7. lauantai
Aamiainen ja huoneiden luovutus.
Klo 09:30
Lähdemme paluumatkalle kohti Helsinkiä.
Klo 10:30
Saavumme Karvialle Anne Mattilan taidekahvilaan. Kuulemme paikan esittelyn ja
näyttelyn tarinan ja nautimme kuohuviinilasilliset. Omatoiminen tutustuminen
näyttelyyn ja mahdollisuus käydä kierroksella taidepolulla.
Klo 11:30
Jatkamme matkaa ja ajamme noin tunnin verran Ikaalisiin.
Klo 12:30

Lounas Ikaalisten kylpylän ravintolassa.
Lounaan jälkeen jatkamme noin puolen tunnin matkan Mouhijärven Herkkujuustolaan,
jossa voi tehdä juusto-ostoksia. Herkkujuustolassa tehdään käsityönä erikoisjuustoja.
Raakamaito tuodaan juustolaan jokaisena arkiaamuna ja siitä tehdään paikan päällä
erikoisjuustoja, kirnuvoita ja lähijogurttia.

N. klo 15:00 Mouhijärveltä ajamme suoraan Helsinkiin Kiasman pysäkille. Tarvittaessa matkan varrella
pidetään lyhyt tauko. Saapuminen Helsinkiin n. klo 17:30.

Matkaan sisältyy:
- tilausbussikuljetus ohjelman mukaan
- kahden yön majoitus standard-huoneissa hotelli Sorsanpesässä aamiaisella. Saunan,
uima-altaan ja Fysio2000-kuntosalin käyttö sisältyy huonehintaan
- lippu Finaalin karsintaan, 1. kategoria
- 1 päivän lippu Tangokadulle perjantaina 8.7.
- lippu Viihdekonserttiin, 1. kategoria
- 3 lounasta, ruokajuomana vesi
- opastettu kaupunkikierros Seinäjoella
- vierailu Anne Mattilan taidekahvilaan, sis. lasin kuohuviiniä
- arvonlisävero
Matkaan ei sisälly:
- muut ruokajuomat tai ateriat
- matkavakuutus** suositellaan**
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin
käyttöä.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Resviaria ei vastaa mahdollisista Tangomarkkinoiden artistimuutoksista.
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. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden
toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070

