30.1.2020

Kainuun Sanomat Savonlinnan
oopperajuhlat 2 pv

Esittely
Ensi kesänä matkataan iloisen Itä-Suomen kautta nauttimaan oopperan huumaan Savonlinnassa.
Ennen Savonlinnaa vieraillaan Outokummun Kaivosmuseossa sekä upeassa Kerimäen puukirkossa. Savonlinnan
illan kruunaa Karita Mattilan suuri juhlagaala, jossa harvoin Suomessa konsertoiva rakastettu sopraano viettää 60vuotisjuhlaansa. Luvassa on upea, räiskyvä ja varmasti puhutteleva elämys. Tervetuloa mukaan!
Lähtöpäivä 27.7.2020.

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Klo 08.00 lähtö Kajaanin Matkakeskuksesta. Matka jatkuu kohti Outokumpua – matkalla kahvitauko.
Klo 11.30 Outokummussa Vanha Kaivos -elämysalueella, joka on noussut viime vuosina uuteen kukoistukseen.
Paikassa järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, lapsille on tarjolla oma kaivoksensa, täältä löytyy useita
ruokapaikkoja sekä erittäin mielenkiintoinen Kaivosmuseo, jossa ryhmäiset aluksi vierailevat opastettuna.
Kierroksella kuullaan mukavasti kerrottuna outokumpulaisesta sekä suomalaisesta kaivoshistoriasta ja
nykypäivästä.
Klo 12.30 kierroksen jälkeen maittava lounasbuffet ravintola Vanhassa Kaivoksessa. Lounaan jälkeen matka jatkuu
kohti Kerimäkeä.
Saapuminen Kerimäelle klo 15.00. Tutustuminen vanhaan kauniiseen puukirkkoon oppaan johdolla. Kerimäen
kirkko on maailman suurin puukirkko, josta löytyy penkkejä 1,5 kilometriä ja sinne mahtuu kerralla jopa 3000
henkeä istumaan.
Saapuminen Savonlinnaan klo 16.30. Majoittuminen aivan keskustaan hotelli Pietari Kylliäiseen kahden hengen
huoneisiin.
Klo 18.20 lähtö kävellen matkanjohtajan johdolla Olavinlinnaan (matka 600 m).
Klo 19.00 Karita Mattila – suuri juhlagaala alkaa. Ohjelmistossa on sopraanon rakastamia oopperoita hänelle
tärkeistä rooleista maailman metropoleista. Illan kapellimestarina Hannu Lintu.
Esityksen päätyttyä n. klo 21.00 paluu hotellille.
2. matkapäivä
Buffet-aamiainen hotellissa. Aamupäivällä vielä omatoimista aikaa Savonlinnassa.
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=13459
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

Klo 10.30 siirtyminen Savonlinnan matkustajasatamaan, josta lähtö sisävesiristeilylle höyrylaiva s/s Punkaharjulla
klo 11.00. Risteilyllä ihastellaan kaunista saimaannorppien valtakuntaa, ajellaan läpi kauniiden kapeikkojen ja
ohitse Saimaan lukuisten saarien. Saimaan tuhannet saaret höyrylaivalta koettuna on hieno elämys. Paluu
satamaan ja lähtö kotimatkalle klo 12.30.
Klo 14.45 Kuopiossa Puijolla, jossa ruokaillaan upeasti uudistetulla Puijon Majalla. Samalla voi ihastella kaunista
maisemaa ja ympäristöä.
Klo 16.00 matka jatkuu kohti Kajaania, jossa ollaan noin klo 18.30.
Hinta
- 384 €/hlö Kainuun Sanomien kanta-asiakas tai SLP Kustannuksen Kainuun paikallislehtien tilaaja-asiakas*
- 399 €/hlö muu lukija
* Kuhmolainen, Sotkamo-lehti ja Ylä-Kainuu
Hintaan sisältyy
- bussimatkat
- pääsymaksu Kaivosmuseoon Outokummussa
- opastus Kaivosmuseossa
- lounasbuffet ravintola Vanhassa Kaivoksessa
- tutustuminen Kerimäen kirkkoon
- oopperalippu Karita Mattila – suuri juhlagaala -esitykseen (liput ovat C-katsomosta riveiltä 9-21)
- yöpyminen hotelli Pietari Kylliäisessä 2-hengen huoneessa
- buffet-aamiainen hotellissa
- sisävesiristeily Saimaalla höyrylaivalla
- lounasbuffet uusitulla Puijon Majalla Kuopiossa
- Kirsi Kilpeläisen matkanjohtajapalvelut
Lisämaksusta
- yhden hengen huone 68 €/hlö
Muuta huomoitavaa
Savonlinnan Oopperajuhlien lippujen varausehdoista johtuen matkalla on erityisehdot yleisten matkapakettiehtojen
ja Pohjolan Matkan omien lisä- ja erityisehtojen lisäksi. Matka on varattava mahdollisimman pian, viimeistään
28.2.2020 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 1.3.2020 jälkeen matkaa ei voi peruuttaa
kuluitta, vaan peruutuskulut ovat 100 %. Kehotamme ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen
matkaa varten. Paikkoja rajoitetusti.
Internet-varauksissa matkan hinta suoritetaan yhdellä laskulla.
Matkapaketin toteutuminen vaatii vähintään 25 matkustajaa. Matkanjärjestäjä voi peruuttaa yli kuusi päivää
kestävät matkat 20 päivää ennen matkan alkamista, kahdesta kuuteen päivään kestävät matkat 7 päivää ennen
matkan alkamista ja alle kaksi päivää kestävät matkat 48 tuntia ennen matkan alkamista
(matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 14 §:n 1 momentti).

Majoitus
Hotelli Pietari Kylliäinen
Hotelli Pietari Kylliäinen sijaitsee pääkadun varrella lähellä Olavinlinnaa. Hotellissa on kodikas ruokaravintola sekä keilahalli.
Kaikissa huoneissa on erilliset vuoteet. Kaikki huoneet ovat perusvarusteltuja, ilmastoituja ja savuttomia sekä niissä on langaton
internetyhteys.

Olavinkatu 15, 57130,

+358 405 180 693

Savonlinna
https://pietarikylliainen.fi/

Palvelumaksut internet-varauksissa 0 €/varaus, muilla varaustavoilla 12 €/varaus. Alle 3 arkivuorokautta ennen lähtöä
tehdyistä muutoksista veloitamme 12 € muutoskuluja, muutokset tehtävä ma-pe klo 9-17.
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun
sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka/Pohjolan Turistiauto Oy on täysin vastuussa
koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.
Lisäksi Pohjolan Matka/Pohjolan Turistiauto Oy on hankkinut lainsäädännössä suojan palauttaakseen maksusi ja, jos
kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä/yrityksistä tulee
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=13459
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

maksukyvytön/maksukyvyttömiä.
Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista.
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille
yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä
sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. Pidätämme oikeuden
muutoksiin.

Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=13459
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).
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