Operans Vänner

17 – 22 juli 2019

Finland med Savonlinna operafestival
Dag 1

onsdag 17 juli

Avresa med egen buss från Sävsjö med omnejd. Fika alt lunchstopp på vägen upp
till Stockholm . Tallink Silja Line avgår från Värtahamnen på eftermiddagen.
Inkvartering i 2-bädds insideshytter, middagsbuffé och frukost ombord.
Dag 2
torsdag 18 juli
Ankomst till Helsingfors på morgonen. Besöket i Helsingfors inleds med en
guidad stadsrundtur, som inkluderar ett besök i Tempelplatsens kyrka. Därefter
bjuds vi på en Sibelius konsert på 45 min i Sibelius Finland Experience. Vi lämnar
den finska huvudstaden för att bege oss vidare åt nordväst mot Lappeenranta,
där vi ska bo två nätter, Hotel Scandic Patria. På vår väg dit stannar vi till i
Borgå (Porvoo på finska) för att passa på att se nationalskalden Runebergs hem.
Efter incheckning blir det gemensam middag på hotellet.
Dag 3
fredag 19 juli
Heldagsutflykt med båtresa Lappeenranta – Viborg – Lappeenranta. Tidig avresa
M/S Carelia avgår kl 07.45 med ankomst Viborg kl 13.15. Stadsvandring i Viborg,
avgång från Viborg kl 16.15. Lunch och middag ombord på M/S Carelia.
Återkomst till Lappeenranta ca kl 21.45
Dag 4
lördag 20 juli
Innan vi fortsätter vidare norrut bekantar vi oss lite med Lappeenranta under en
liten rundtur. Dagens etappmål är Punkaharju, där vi bor en natt, Hotel
Kruunupuisto****. Gemensam middag på hotellet.

På kvällen biljetter till Savonlinna Opera Festival, ”I Masnadieri/La Scala”.
Tillbaka till Punkaharju för övernattning.

Dag 5
söndag 21 juli
Avresa efter frukost, återresan mot Helsingfors via Mikkeli/Järvenpää med
stopp för lunch (ingår ej) och besök i Ainola som blev Jean o Aino Sibelius hem.
Sen eftermiddag avgår Tallink Silja från Helsingfors. Middag ombord.
Dag 6
måndag 22 juli
Frukost ombord. Ankomst till Värtahamnen/Stockholm på förmiddagen.
Styr kosan hemåt mot Sävsjö, med ett lunchstopp på vägen hem.
Pris:

12 700:- / person vid min 40 resenärer
12 950:- / person vid min 30 resenärer

I priset ingår:
 bussresa från Sävsjö (egen buss)
 2 övernattningar på Tallink Silja (2-bäddshytt insides)
 3 övernattningar i Finland (del i dubbelrum)
 5 frukostar
 1 lunch
 5 middagar
 stadsrundtur Helsingfors
 Sibeliuskonsert i Helsingfors
 inträde Tempelplatsens kyrka
 inträde och guidad tur i Runebergs hem Borgå
 stadsrundtur Lappeenranta
 dagsutflykt till Viborg
 operabiljett Savonlinna Opera Festival ”I masnadieri/La Scala”
 inträde och guidad tur i Jean o Aino Sibelius hem
 svensktalande reseledare (guide) i Finland
Tillägg för hytt / rum för eget bruk
Speciella villkor vid avbokning gäller för denna resa.
Betalning endast via bankgiro
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