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MATKA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLILLE 30.-31.7.2020

Joka vuosi heinäkuussa Savonlinnassa hemmotellaan oopperan ystäviä. Tänä vuonna luvassa on jotain erityistä
kun Kroatian kansallisooppera tuo Oopperajuhlille tapahtuman historian ensimmäisen mestari Händelin
oopperan. Julius Caesarin ja kuningatar Kleopatran rakkaustarinaa pidetään yhtenä Händelin parhaista teoksista.
Tässä vierailuesityksessä on myös aivan erityistä lennokkuutta, ihan kirjaimellisesti. Oopperan lisäksi matkalla
tutustutaan Haapakosken ruukkiin Pieksämäellä, syödään hyvin ja nautitaan Järvisydämen palveluista Rantasalmen
kauniissa maisemissa.

Matka-aika
30.7.2020 - 31.7.2020, 2 pv, torstai - perjantai

Ryhmän koko ja matkapaketin hinta alkaen 435,00 € / henkilö (kun ryhmässä on 40 henkilöä)

Matkapaketin hintaan sisältyvät palvelut
ohjelman mukaiset bussikuljetukset
majoittuminen Järvisydämessä Rantasalmella mukavuuksin, 1 yö
lounas ja tarinoita Savutuvan apajalla
aamiainen Järvisydämessä
Piikatytön pitopöytä (buffet) Järvisydämessä
pääsy järvikylpylään
oopperalippu näytökseen Julius Caesar, KAT 2
opastettu kierros Haapakosken ruukissa

pullakahvit
lounas kahvila ravintola Wille:ssä Äänekoskella

Lisämaksusta
majoitus yhden hengen huoneessa + 30,00 EUR

Matkaohjelma
Torstai 30.7.2020
Aamutuimaan bussin nokka suunnataan Lapualta ja Seinäjoelta kohti Savoa. Vaajakoskella Savutuvan apajalla
kuunnellaan tarinoita tuvan historiasta ja syödään maukas lounas. Rantasalmelle saavutaan alkuiltapäivästä.
Majoitus on tasokkaissa rinnehuviloissa, joissa jokaisessa viisi 2-hengen huonetta. Jokaisessa huoneessa on oma
suihku ja wc. Huviloissa on oleskelutila, takka, sauna- ja pesuhuonetilat ja terassi. Upeassa kallioon louhitussa
järvikylpylässä saa rentoutua pitkän bussimatkan jälkeen ennen päivällistä. 19.00 alkaa Olavinlinnassa
barokkiooppera Julius Caesar, jota pidetään yhtenä Händelin parhaista tuotoksista. Esitys kestää 3h 45 min ja siinä
on kaksi väliaikaa. Paluukuljetus hotellille esityksen jälkeen.
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Perjantai 31.7.2020
Rauhallisen aamiaisen jälkeen käännetään bussin nokka Pieksämäkeä kohti. Haapakosken järvimalmiruukki on
monelle tuntematon upea miljöö. Se edustaa 1800-luvun rouheaa ruukkialuetta aidoimmillaan.Vanha
teollisuusalue on ollut suljettu tehdasympäristö. Konepajan toiminta loppui 2011 ja omistus siirtyi Pauli. K.
Väänäselle. Ruukin historiaan ja sen erikoislaatuisuuteen ihastuneet nykyisen omistajaperheen jäsenet Jari
Väänänen ja Jaana Ruotsalainen asuvat ruukilla kunnostaen pihapiiriä ja rakennuksia, ja aluetta on avattu
vähitellen yleisölle.Tehdashallissa ovat koneet ja laitteet tallella ja työmiesten arki on aistittavissa. Karu
raudantuoksuinen valimo ja konepaja laitteineen pysäyttää. Suojellussa ruukkimiljöössä näkyvät hyvin
teollisuushistorian kerrokset. Esittelyn jälkeen jatketaan tarinaa pullakahvien äärellä. Matkan jatkuessa nautitaan
lounasta Äänekoskella. Kauppias Wille Rutanen rakennutti Harjulan talon 1890-luvulla. Wilhelm (Wille) Matinpoika
Rutanen oli sivistysmyönteinen ja uuttera kotiseutunsa kehittäjä. Wille - olohuone ja keittiö, tarjoaa nykyään
maukasta ruokaa belgialaisista vohveleista paikallisiin herkkuihin. Seinäjoelle saavutaan noin klo 18.30.

Aikataulu- ja ohjelmamuutokset mahdollisia.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Ennakkoilmoittautuminen 15.1.2019 mennessä
Mukaan mahtuu 40 ensin ilmoittautunutta
Ilmoittautuminen on vahvistettava 15.3.2020 mennessä ja ennakkomaksu 50% matkan hinnasta erääntyy
31.3.2020 
Loppumaksu erääntyy 30.6.2020

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Etelä-Pohjanmaan Eläkeliitto, Ulla Harju
etela-pohjanmaa@elakeliitto.fi 

HUOM! Matkavakuutus
Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen ottamista matkalle, koska tilausmatkaa koskevien
peruutusehtojemme mukaan viime hetken peruutuksen tapahtuessa (myös sairastapaukset) peruutusturva on
haettava vakuutuksesta. Päällekkäisten vakuutusten välttämiseksi kannattaa tarkistaa mm. kotivakuutuksen sisältö
ennen erillisen matkavakuutuksen ottamista ja että siinä on myös peruutusturvaosa.

Matkaehdot
Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen matkatoimistoyhdistyksen neuvottelemia yleisiä
matkapakettiehtoja sekä Matkatoimisto Saarikoski Oy:n lisä- ja erityisehtoja. Tällä matkalla käytämme
ryhmämatkojen erityisehtojamme, jotka ovat nähtävillä Internet-osoitteessamme www.saarikoski.fi. Pyydettäessä
lähetämme ne myös postitse.

Teille tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen
teihin sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yrityksemme Matkatoimisto Saarikoski Oy on
täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi yrityksemme on hankkinut
lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksunne ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen
paluukuljetuksenne siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302
mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.
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