Pitkin poikin pohjanmaata
Milloin: maanantaista lauantaihin kevät-kesä-syksy vuonna 2016.
Matkaohjelma
1. päivä
>
Lähtö ryhmän kotipaikkakunnalta
tauko matkalla
14.00
Saapuminen Seinäjoelle
		
Hotelli-Ravintola Alma, jossa talon esittely ja lounas
15.30
Majoittuminen joko Sokos Hotel Vaakuna tai Sokos Hotel Lakeus
16.15
Tavataan auktorisoitu Seinäjoki-opas Seinäjoen kaupungintalon edessä
		
Tutustutaan Alvar Aalto -keskukseen pienen kävelykierroksen muodossa. Esittelyssä 		
		
mm. kaupungintalo ja kirkko, jossa mahdollisuus hissinousuun kirkon torniin. Opastus 		
		
jatkuu kiertoajeluna Seinäjoen historian ja nähtävyyksien pariin.
18.00
Risteillen ja junaillen Seinäjoella.
Siirrytään jokirantaan, missä ryhmää odottaa Kaanaa Lines Lakeuden kutsu -jokilaiva 		
		
sekä Alvari-kaupunkijuna. Puolet ryhmästä aloittaa matkan risteillen ja puolet 			
		
junaillen. Puolivälissä matkaa vaihdetaan menopelejä. Laivareitin varrella nähdään
		
Seinäjokea hieman eri näkökulmasta ja kuullaan kipparin kertomuksia jokivarren
		
käytöstä. Junasta käsin päästään näkemään ja kuulemaan keskusta-alueen 			
		
nähtävyyksistä ja Seinäjoen viljelylakeuksista
19.30
Retket päättyvät ja palataan takaisin hotellille.
2. päivä
>
Aamiainen hotellilta ja huoneiden luovutus
8.45
Lähtö Seinäjoelta kohti Vaasaa
10.00
Opastettu kiertoajelu alkaen Vaasan keskustasta, matkan varrella käydään mm. 			
Raippaluodossa
11.45
Noutopöytälounas, Ravintola Berny´s Raippaluodossa
13.00
Vaasa-opastus päättyy Tikanojan taidekotiin
		
Opastettu tutustuminen. Taidekodissa on ulkomaisen taiteen lisäksi vuosittain useita 		
		
kotimaisen taiteen näyttelyitä.
14.30
Iltapäiväkahvit
		
makean kahvileivän kera vanhan porvariskodin tunnelmaa huokuvassa kahvila 			
		Loftetissa.
15.15
Matka jatkuu kohti Lappajärveä
17.15
Saavutaan Kylpylä Kivitippuun Lappajärvelle.
		
Sauna- ja allasosasto ovat ryhmän käytettävissä. Päivällinen on tarjolla klo 18.00 		
		
saakka. Päivällinen lisämaksusta 14 €/henkilö.
3. päivä
>
Aamiainen hotellilla ja huoneiden luovutus
9.30
Lähtö hotellilta kohti Alajärveä
10.00
Tutustuminen Lappajärven Tapolan vuorelle Ateljee Autioon.
		
Ainutlaatuisuutta, mystiikkaa ja henkisyyttä huokuvat kivimaalaukset, betonipatsaat 		
		
ja kiviset rakennukset muodostavat yhdessä satojen neliöiden henkeäsalpaavan 		
		kokonaisuuden.
13.00
Punaisen Tuvan Viinitila
		
Tilan esittely, noutopöytäruokailu sekä ostosmahdollisuus tilan viinimyymälässä
14.15
Tulivuorikeskus
		
Tulivuorikierroksella voit kokea luonnonvoimien mahdin, kuten maanjäristyksen ja 		
		
tulivuoritoimintaan liittyvät ilmiöt
15.15
Lähtö kotimatkalle
Tauko matkalla
>
Saapuminen ryhmän kotipaikkakunnalle

Hinta
alkaen 294 €/hlö Mikkelistä, kun osallistujia vähintään 41
alkaen 297 €/hlö Kouvolasta, kun osallistujia vähintään 41
alkaen 300 €/hlö Lappeenrannasta, kun osallistujia vähintään 41
Kysy muiden paikkakuntien hinnat toimistoltamme!
Hintaan sisältyy
Kuljetukset Savonlinjan tilausajobussilla,
majoitus kahden hengen huoneessa, aamiainen hotellissa, ohjelman mukaiset
käyntikohteet, ruokailut,kahvit ja opastukset.
Ryhmän kerääjä veloituksetta.
Hinnat voimassa maanantaista lauantaihin kevät-kesä-syksy vuonna 2016.
Talviaikaan matka voidaan toteuttaa Seinäjoen risteilyn osalta muutetulla ohjelmalla.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Lisätiedot ja varaukset
Savonlinja Lappeenranta
020 141 5700, arkisin klo 8–16
tilausajot.lappeenranta@savonlinja.fi
Ajurinkatu 10, 53100 Lappeenranta
Savonlinja Mikkeli
020 141 5506, arkisin klo 8.15–16.15
tilausajot.mikkeli@savonlinja.fi
Otavankatu 23, 50130 Mikkeli

