Kevät 2021

55 vuotta täyttäneille

Toiveikkaana kohti kevättä!
Alkutalven harmaat pilvet tihkuvat sadetta, pimentävät lyhyen päivän valon.
Kynttilän lepattava liekki tuo valon häivähdyksen. Pilvenraosta kurkistava aurinko
tuo uskoa huomiseen. Korona on muuttanut meidän kaikkien elämää - niin
arkea kuin pyhääkin.
Kuluneet kuukaudet ovat opettaneet meille paljon. Läheisten ihmisten tärkeys
on korostunut. Olemme oppineet arvostamaan paremmin “itsestään selvyyksiä”
ja löytämään iloa pienistä, arkisista asioista. Luonto on tullut lähemmäksi, jopa
osaksi meitä. Presidenttimme sanoin katsomme Suomea silmiin. Historia kuvaa
suomalaisia sitkeänä, katajaisena kansana. Sitä me olemme ja selviämme
tästäkin - YHDESSÄ!
Kädessäsi on kevään 2021 esite, sillä uskomme tapaavamme jälleen pian.
Pyrimme toteuttamaan ohjelmaa viranomaismääräykset huomioon ottaen.
Ei unohdeta toisiamme, pidetään yhtä. Tarvitsemme toisiamme, me sinua ja
toivottavasti sinäkin meitä.
Toivottavasti tapaamme pian!
Markku Eklöf
Kerhoisäntä
puh. 050 591 1633
markku.eklof@kotiposti.net

Katriina Raami
Kerhoemäntä
puh. 010 254 6194
katriina.raami@op.fi

Elohopeakerhon tapahtumat löytyvät osoitteesta www.op.fi/tampere
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VIE MEREN TUOKSUUN -PORIN TEATTERISSA (50T110)
Lasse Mårtensonin rakastetut sävelmät ihastuttavat dramatisoidussa konsertissa.
Perjantaina 9.4.
Klo 16.15 TSOP/Hämeenkyrön konttori
Klo 16.35 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 17.00 Vanha Kirkko		
Klo 17.15 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 23.00
Ajelemme Poriin, Porin teatteriin missä alkaa klo 19.00 Vie meren tuoksuun. Aaltojen
liplatus ja vaimeat lokkien äänet rikkovat hiljaisuuden. Erik istahtaa rantakivelle, korjatakseen rikkinäistä katiskaa. Vierellään hänellä on pieni kaunis puinen uurna. Uurnassa
lepää Erikin rakas vaimo Elsa, jonka maallinen vaellus on juuri päättynyt. Leskeksi jäänyt
Erik alkaa muistella hänen ja Elsan kaunista rakkaustarinaa, sen muistorikkaita ylä- ja
alamäkiä. Vie meren tuoksuun on musiikillinen tarina rakkaudesta ja elämän rajallisuudesta. Dramatisoitu konsertti vie katsojat meren äärelle Lasse Mårtensonin unohtumattomin sävelien siivittämänä. Saaristomiljöö luo puitteet elämän myötä- ja vastatuulille. Konsertissa kuullaan rakastettuja klassikoita, joihin lukeutuvat mm. Myrskyluodon
Maija, Laiskotellen ja Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Konserttia säestää Henrik
Wikströmin johtama viisihenkinen orkesteri ja näyttämöllä nähdään koko Porin Teatterin ensemble, jota tähdittää vierailija Ami Aspelund! Väliajalla juomme kahvit.
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Matkan hinta omistajajäseniltä 109 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 119 eur/hlö

KOLMEN KAUPUNGIN KIERROS (50T202)
Näe Kristiinankaupunki, Närpiö ja Kaskinen yhdellä kertaa mielenkiintoisen
opastuksen johdolla.
Tiistaina 20.4.
Klo 06.30 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 06.45 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 07.15 Vanha Kirkko
Klo 07.35 TSOP / Ylöjärven konttori
klo 07.55 TSOP / Hämeenkyrön konttori
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 21.00.
Lähdemme aamuvarhain ajelemaan kohti Kristiinankaupunkia. Matkalla kahvit. Teemme oppaan johdolla kiertoajelun, tutustuen Ulrika Eleonoran kirkkoon sekä käymme
Leppäsalmen kalastajakylässä. Jatkamme matkaa Närpiöön. Käynti Rickard Siggin
kasvihuoneilla Piolahdessa jossa mahdollisuus ostaa vastapoimittuja erilaisia tomaattilajikkeita ja kurkkuja valmiiksi pakattuina sekä kesäkukkia (jos ovat jo kasvaneet). Viljelijä
kertoo myös viljelytoiminnastaan. Lounas Kasvihuoneravintola Lind´s Kökissä missä
voi kokea trooppisen ympäristön ympäri vuoden. Koska kasvihuoneravintola Lindin keittiö sijaitsee tomaattivaltakunta Närpiössä, on tomaatti luonnollinen osa ruoanlaittoa, ja
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ihanien tomaattisten ruokalajien kehittäminen tuntuu itsestään selvältä inspiroivassa ja
aidossa ympäristössä. Lounaan jälkeen tehdään pieni kiertoajelu Närpiössä sekä pysähdytään Pyhä Marian kirkon ulkopuolelle sekä kirkkotallien alueelle joista opas kertoo
tarkemmin. Tutustuminen Öjskogspark-puiston ulkoilma-alueeseen jossa on mm. koulutupa ja talonpoikaistalo, apteekkimuseo sekä maalaiskauppa. Teemme tämän jälkeen
lyhyen kiertoajelun Kaskisissa ja Kalasatamassa sekä tutustumme Myrreyn keramiikkapajaan ja näyttelytiloihin. Iltapäiväkahvit ravintola Sinisessä hetkessä.
Matkan hinta omistajajäseniltä 119 eur/hlö.
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 129 eur/hlö

KEVÄTMATKA TALLINNAAN (50T310)
Lähde mukaan keväiseen Tallinnaan. Hintaan on sisällytetty laivamatkan ateriat
meno- ja paluumatkalla, buffet illallinen sekä hotelliaamiainen. Lisäksi tutustuminen Valokuvataiteen museoon Fotografiskaan sekä Tallinnan Kalamajan alueeseen.
Maanantaina 26.4.
klo 05.25 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 05.45 TSOP/Nokian konttori
klo 06.00 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 06.30 Vanha Kirkko
klo 07.00 TSOP/Lempäälän konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle Kirkolle noin klo 23.00
Huom! Matkalla tarvitaan voimassaoleva passi tai EU:n virallinen kuvallinen henkilökortti.
Viking XPRS lähtee satamasta klo 10.30. Aloitamme laivamatkan seisovan pöydän brunssilla.
Loppumatka menee mukavasti nauttien laivan ohjelmasta ja ostosmahdollisuuksista.
Vaikka matkaammekin kansipaikoin, matkatavarat kulkeutuvat vaivattomasti bussin mukana. Laiva saapuu Tallinnaan klo 13.00. Matkamme jatkuu Valokuvataiteen museoon Fotografiskaan joka on juuriltaan tukholmalainen, kansainvälisesti tunnustettu valokuvamuseo.
Se on tapaamispaikka, jossa taide, hyvä ruoka, musiikki, design ja avoin ajattelumaailma tapaavat. Teemme opastetun kierroksen näyttelyyn. Menemme tämän jälkeen majoittumaan
Hestia Hotelli Europaan. Hotellin vieressä on mm. Nautica -niminen ostoskeskus jonne voi
vielä halutessaan piipahtaa ostoksille. Buffet illallinen Kochi Aidad -ravintolassa klo 18.00
alkaen. Ravintola on noin 400metrin päässä hotellista jonne siirrymme kävellen. Illallisen
jälkeen esiintyy ravintolassa suosittu Essi Leppäkoski säestäjänsä Jussi Henttosen kanssa.
Tiistaina 27.4.
Aamiainen hotellissa. Luovutamme huoneet ja lähdemme tutustumaan tarkemmin Tallinnan Kalamajan alueeseen. Kalamajan alue on Tallinnan vanhimpia asuinalueita, jossa
kalastajat ovat asuneet perinteisesti. Alueen rakennuksia on alettu arvostaa uudelleen ja
niihin on avattu mm. kauppoja, ravintoloita, museoita, toimistoita, vapaa-ajankeskuksia
ym. Noblessnerin laivatehdas oli yksi 1900-luvun teollisuusjättiläisistä. Alueelle nyt on
suunniteltu uuttaa ja toisenlaista tulevaisuutta. Vierasvenesatama odottaa jo tulijoita.
Rautatieaseman lähellä on useita kalkkikivirakennuksia, jotka kertovat rautatien rakentamisesta ja tärkeydestä. Vanhoissa tehdasrakennuksissa on tapahtunut perusteelli-
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nen muutos. Nykyisin voi kävellä kauppakadulla, istua kahvilassa, esiintyä näyttämöllä,
käydä kirpputoreilla. Kierroksen jälkeen käymme ostoksilla Balti Jaama torilla. Tämä
vastikään remontoitu tori on Viron nykyaikaisin. Se yhdistää saman katon alle uskomattoman määrän erilaista tarjontaa lastenvaatteista aina katuruokaan. Torilla on myös oma
supermarket, kuntosali, kampaamo, tuoreiden vihannesten myyntikojut, maan laajimmat
valikoimat lihaa ja kalaa sekä tietysti kahviloita. Asematori on paikallinen keskus, jonne
lähiympäristön asukkaat tulevat päivittäisille ostoksille, mutta se on myös tunnelmaltaan
ainutlaatuinen käyntikohde ja nähtävyys, jossa on antiikkitavaran myyntiä ja jopa oma
panimo. Saavumme satamaan josta Viking XPRS –alus lähtee klo 17.00. Matkaamme kansipaikoin matkatavaroiden mennessä bussin mukana. Nautimme buffetruoan laivamatkan aikana. Helsinkiin laiva saapuu klo 19.30, jonka jälkeen lähdemme kotimatkalle.
Matkan hinta omistajajäseniltä 245 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 255 eur/hlö

KONSERTTIMATKA ANNE MATTILAN TAIDEKAHVILAAN (50T114)
Lähde mukaan Anne Mattilan taidekahvilaan, musiikin, käsintehtyjen aitojen
herkkujen ja taiteen pariin!
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Maanantaina 10.5.
klo 08.00 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
klo 08.20 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 08.50 Vanha Kirkko
klo 09.10 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 09.35 TSOP/Hämeenkyrön konttori
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 17.30.
Matkaamme Karvialle jossa sijaitsee Anne Mattilan ihana taidekahvila. Laulaja, taidemaalari Anne Mattila toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja perusti taidekahvilan –ja
gallerian Karvialle. Taidegalleriassa on esillä Anne Mattilan maalaamia öljymaalauksia
sekä lisäksi esillä vierailevien taiteilijoiden näyttelyitä. Alueelta löytyy myös n. 700 metriä pitkä taidepolku josta löytyy mm. Pieni sinisenlinnun pyhäkkö. Alueella on kaiken
kaikkiaan 15 erilaista rakennusta jossa jokaisessa pääset tutustumaan taiteeseen sekä
runoihin. Alueella on myös 5 erilaista myymälää; taide- , pitsi- , takorauta- , sisustus- ja
vaatemyymälä. Saavuttuamme perille, meillä on paikan esittely sekä historiaa rakennuksista. Tämän jälkeen ruokailemme seisovasta pöydästä. Anne Mattilan akustinen
konsertti alkaa klo 12.30. Esitteen painamisen aikaan, tiedossamme on että konsertti
järjestetään terassilla joka on osittain katettu. Konsertin jälkeen juomme kakkukahvit.
Lopuksi vielä aikaa tutustua alueeseen omatoimisesti sekä tehdä ostoksia.
Matkan hinta omistajajäseniltä 135 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 145 eur/hlö

PÄIVÄRETKI TURUN SAARISTOON (50T109)
Suosio senkun jatkuu, tänäkin kesänä matkataan Turun Saaristoon ja jo kolmattatoista kesää!
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Keskiviikkona 26.5.
Klo 07.00 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 07.15 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 07.45 Vanha Kirkko
Klo 08.05 TSOP/Lempäälän konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 00.00.
Matkatessamme kohti Lomavalkamaa olemme jo nähneet mahtavat peltoaukeat, komeat sillat ja vaihtaneet arjen kiireen merituuleen tuoksuineen ja merenrantaan vaihtelevine
luontoineen. Varsinainen opastettu osuus alkaa Kustavin Kevon kylästä, joka on entisaikojen
idyllinen kalastus- ja maanviljelyspaikka. Mielenrauhaa huokuvassa ympäristössä aloitamme
retken maittavalla aterialla Lomavalkaman seisovasta pöydästä. Vatsojen tultua täyteen
lähdemme hankkimaan hengenravintoa yhdeltä Suomen aurinkoisimmalta retkireiteistä.
Retken alussa18 ylitämme Ströömin lossilla ja jatkamme matkaa vanhaa postitietä pitkin
kylien läpi Vartsalon saarella. Vuosnaisten satamasta ylitämme autolautalla Iniön aukon ja
Kihdin selän, saapuen Ahvenanmaalle. Saavuttuamme Åvan laituriin, ulkosaaristoon, näkymä on henkeäsalpaava. Yhtäaikaa rikas, mutta karu, yli tuhannesta saaresta koostuva tuulten ja tyrskyjen muokkaama luonto näyttäytyy, kuin kappaleena Lappia keskellä
merta. Pääsaaret on yhdistetty silloilla ja pengerryksillä, joten pääsemme vierailemaan n.
25 saarella, näkymien auetessa lukemattomille muille saarille. Asiantuntevan opastuksen
siivittämänä pienet kylät kallioiden kupeissa, juhannussalot, erikoiskasvit ja muu saaristolaiselämä aukeavat samalla, kun mieli lepää. Nautimme kahvit kalliolla ”Myrskyluodon Maijan
maisemissa”, poikkeamme perinteisessä kyläkaupassa ja myös kirkossa. Samalla mieleen
hiipii ajatus, että yhdessä päivässä kokee vain ripauksen tätä maailmaa, jossa voisi viivähtää
pidempäänkin. Retken jatkuttua oppaiden tarinoiden siivittämänä vielä iltaan on saaristoilma, maisemat ja aurinko tehnyt tehtävänsä – ja onkin aika antaa silmille lepoa jälleen Kustavin puiden lomassa ja nauttia jälleen maittava ateria Lomavalkaman noutopöydästä.
Matkan hinta omistajajäseniltä 119 eur/hlö.
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 129 eur/hlö

KESÄRISTEILY RIIKAAN (50T313)
Lähde mukaan kesäiseen Riikaan! Matkan hintaan sisältyy 2xbuffet –illallista ja
2xmeriaamiaista sekä opastettu kierros Riiassa.
Sunnuntaina 30.5.
klo 10.55 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 11.15 TSOP/Nokian konttori
klo 11.30 TSOP/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 12.00 Vanha Kirkko
klo 12.20 TSOP/Lempäälän konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle Kirkolle noin klo 15.00 (1.6.)
Huom! Risteilylle tulee ottaa mukaan voimassa oleva passi tai poliisin myöntämä henkilökortti. Kys. kortin tiedot tulee ilmoittaa Matkapoikiin ennen matkaa. Tarvitsemme tiedon kumpi asiakirja on mukana (passi vai henkilökortti), myöntäjävaltio, voimassaolon
päättymispäivä sekä passin tai henkilökortin numero.
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Ajelemme Helsingin Länsisatamaan jossa siirrymme Isabelle –nimiselle laivalle. Majoittuminen hytteihin. Laiva lähtee klo 16.00 Helsingistä kohti Riikaa. Ilta aikaa nauttia laivan monipuolisista palveluista ja viihdetarjonnasta. Buffet–illallinen.
Maanantaina 31.5.
Meriaamiainen. Laiva saapuu Riian satamaan klo 10.30 josta lähdemme tekemään
opastetun kiertoajelun. Kiertoajelun jälkeen myös hieman omaa aikaa. Paluu laivalle
jossa buffet -ruokailu. Laiva lähtee paluumatkalle klo 16.30.
Tiistaina 1.6.
Meriaamiainen. Laiva palaa Helsinkiin klo 11.15 josta ajelemme takaisin kotiin.
Matkan hinta omistajajäseniltä 285 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 295 eur/hlö

HILJAISET PERIVÄT MAAN –OOPPERA
ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLILLA (50T127)
Ilmajoen musiikkijuhlien suurtuotanto kertoo lapuanliikkeestä!
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Lauantaina 12.6.
klo 07.30 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
klo 07.45 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 08.15 Vanha Kirkko
klo 08.35 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 09.00 TSOP/Hämeenkyrön konttori
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 19.00.

Matkoja myydään jo!

Lähdemme aamusta matkaan kohti Jalasjärveä. Pysähdymme matkalla syömään buffetlounaan Pihlajan Kevarilla. Matka jatkuu kohti Ilmajokea jossa alkaa klo 13.00
Hiljaiset perivät maan -ooppera. Ooppera on vavahduttava kertomus rakkaudesta
aikana, jolloin mustat autot herättivät pelkoa lakeudella, oikeus otettiin omiin käsiin ja
lapuanliike repi erilleen pohjalaisen kyläyhteisön. Tarinan keskiössä ovat Olavin ja Reginan, työläisen ja porvaristytön rakkaustarina, sekä aatteen rikkoma Turakan perhe.
Rooleissa esiintyvät mm. baritoni Ville Rusanen, sopraano Saara Kiiveri, mezzosopraano Essi Luttinen, sopraano Mari Palo ja baritoni Jaakko Kortekangas. Vihtori Kosolan puheroolissa on näyttelijä Taneli Mäkelä.
Hiljaiset perivät maan on Ilmajoen Musiikkijuhlien 13. tilausteos, ja se juhlistaa 45-vuotiasta festivaalia. Parkkinen on aiemmin ohjannut Ilmajoen Musiikkijuhlien menestysoopperat Taipaleenjoki ja Mannerheim, joita molempia esitettiin kolmena kesänä
suuren suosionsa ansiosta. Oopperan nimi viittaa Vuorisaarnan kohtaan, jossa Jeesus
valmistaa seuraajiaan vainojen aikaan. Teos jatkaa Suomen historian kipukohtien käsittelyä, kuten Parkkisen Tampereen oopperalle kirjoittama ja ohjaama sisällissodan vuosiin sijoittuva Veljeni vartija. - Elämme äänekästä aikaa. On vihapuhetta, kiihottamista
kansanryhmää vastaan ja mielensäpahoittamista. Monet pitävät meteliä itsestään. Silti
maata pyörittävät hiljaiset, nöyrät miehet ja naiset. Enemmistö. Ooppera puoltaa väki-
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vallatonta vastarintaa, jota edustaa päähenkilö Olavi Miekka, Tuomas Parkkinen kertoo.
Kesällä 2020 Kyrönjoen rannalla nähdään niin muilutuksia, työväen iltamia, koskettavia kohtaamisia kuin talonpoikaismarssin mittasuhteet saavuttavia joukkokohtauksia.
Teoksessa mukana ovat Ilmajoen Musiikkijuhlien oopperakuoro sekä oopperan lapsi- ja
nuorisokuoro. Vaasan kaupunginorkesteria johtaa Jukka Linkola. Väliajalla kahvit.
Matkan hinta omistajajäseniltä 169 eur/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 179 eur/hlö

HAILUOTO (50T208)
Hailuodon saari on lumoavan kaunis luontoparatiisi! Hailuodon upea maalaismaisema – viljavat pellot, kauniit punaiset tuvat, siellä täällä laiduntavat lampaat –
on kuin kauneimmasta Suomi-elokuvasta.
Keskiviikkona 16.6.
Klo 06.00 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 06.15 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 06.30 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 07.00 Vanha Kirkko
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 19.00 (18.6.)
Lähtö aamusella kohti Oulua jonne saavuttuamme syömme ensin lounaan. Lounaan
jälkeen alkaa opastettu kierroksemme Oulussa. Lohta, voita, tervaa, puuta, sellua,
optoelektroniikkaa. Oulussa on aina osattu tehdä kaikkia tuiki tarpeellisia värkkikaluja
hengen pitimiksi. Samalla on rakennettu kirkkoja, kauppoja, sairaaloita, tutkimuskeskuksia, Oulun kouluja ja kulttuurin kehtoja. On kävelty Rotuaarilla, rullaluisteltu Hietasaaressa, urheiltu Raksilassa, huudettu kuorossa ja vietetty Ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskisoja sun muita seurapiiritapahtumia. Onnikkakierros raottaa oululaisuutta
hieman pintaa syvemmältä. Oulusta jatkamme matkaa Oulunsalon lauttarantaan josta
lähtee lauttamme Hailuotoon. Lauttamatka kestää noin 30minuuttia. Saavuttuamme
Hailuotoon, majoitumme Luotsihotelliin. Osoite: Marjaniementie 783, 90480 Hailuoto.
Puh: 040-1923464. Majoittumisen jälkeen vapaa-aikaa, käydä vaikka iltasaunassa.
Torstaina 17.6.
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Hailuodon saareen oppaan johdolla.
Kuulemme retken aikana saaren historiasta ja nykypäivästä. Lisäksi käymme Hailuodon
läntisimmällä paikalla, Marjaniemen Majakalla, joka on ollut satojen vuosien ajan satama ja kalastuspaikka. Muita tutustumispaikkoja on Keskiniemen pooki (Hailuodon
vanhin säilynyt merimerkki), kirkko sekä Galleria Luoto ja Peräkammari. Retken jälkeen
palaamme hotelliin. Mahdollisuus käydä omatoimisesti reippailemassa luontopolulla.
Hotellilta lähtee pitkospuut rantaa pitkin, vaihtuen luontopolkuun. Illallinen hotellissa.
Perjantaina 18.6.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kotimatkalle. Ylitämme Hailuodosta mantereelle lautalla
josta jatkamme edelleen rantatietä kohti Kalajokea. Kalajoella pidämme jaloittelutauon
Keramiikka Isopahkala Oyllä. Myymälästä löytyy käyttökeramiikkaa, lahjaesineitä sekä
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uniikki -ja taide-esineitä. Kalajoelta matkaamme Kokkolaan jossa syömme lounaan. Lounaan jälkeen säästä ja innosta riippuen voidaan vielä jäädä omatoimisesti tutustumaan
Kokkolan kauppoihin tai Neristan vanhaankaupunkiin. Kokkolasta ajelemme kotiin.
Matkan hinta omistajajäseniltä 399 eur/hlö.
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 409 eur/hlö

HANGON NÄHTÄVYYDET JA REGATTA (50T111)
Perinteikäs purjehduskilpailu Hangon Regatta on yksi Suomen suurimpia purjehdustapahtumia! Tutustumme kaupunkiin ja sen tunnelmaan tapahtuma-aikaan.
Perjantaina 2.7.
Klo 06.55 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 07.10 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 07.40 Vanha Kirkko
Klo 08.00 TSOP/Lempäälän konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 21.00.
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Lähdemme aamuvarhain ajelemaan kohti Hankoa. Aamukahvit Muurlassa, Muurlan lasin tehtaanmyymälässä. Jatkamme matkaa Hankoon, jossa opas odottaa ryhmäämme. Opastettu kiertoajelu Hangon ainutlaatuiseen luontoon ja merihenkiseen
tunnelmaan. Opas kertoo Hankoniemen historiasta, nykypäivästä, nähtävyyksistä sekä
Hangon regattasta. Piipahdamme Hangon vesitorniin katsomaan purjeveneitä. Lounas
Hangon Casinolla joka sijaitsee Hangon kylpyläpuistossa Plagenin rannalla. Casino on
valmistunut vuonna 1879 ja on eräs Hangon tunnetuimmista rakennuksista. Lounaan
jälkeen opastuksemme jatkuu. Käymme pienellä Mäntysaarella, aivan rantakalliolla sijaitsevalla Neljän Tuulen Tuvalla jota Mannerheim isännöi vuosina 1927-1933. Paikka on
itsessään jo nähtävyys! Juomme iltapäiväkahvit ennen kotiin lähtöä.
Matkan hinta omistajajäseniltä 105 eur/hlö.
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 115 eur/hlö

LUMOAVA MATHILDEDALIN RUUKKI JA KESÄTEATTERI (50T103)
Mathildedalin ruukkikylä Teijon kansallispuiston kupeessa henkii hyväntuulista
kylätunnelmaa: punamultataloja, ruukkirakennuksia, historiaa, puoteja, uniikkeja makuelämyksiä ja käsityöläistuotteita. Hintaan sisältyy kahdet kahvit, lounas,
opastukset sekä kesäteatterilippu!
Tiistaina 13.7.
Klo 09.30 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 09.50 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 10.10 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 10.40 Vanha Kirkko
Klo 11.00 TSOP/Lempäälän konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 23.30.
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Matkalla Saloon, Mathildedaliin kylään aamukahvit. Saavuttuamme Mathildedaliin siirrymme lounaalle ravintola Ruukin Krouviin joka niinikään sijaitsee Mathildedalin historiallisessa ruukkimiljöössä. Ruokailun jälkeen aloitamme tutustumisen ruukin alueeseen
oppaan johdolla. Pienen kävelyretken aikana tutustumme ruukkitehdasalueen vanhoihin rakennuksiin ja niiden historiaan oppaan johdolla. Teemme lyhyen kurkistuksen Teijon alueen ruukkien historiaan ja tähän päivään, sekä vierailemme Teijon Tehtaat
Vuosisatojen Saatossa –historianäyttelyssä, jossa on esillä Teijon alueen ruukeissa valmistettuja koneita ja laitteita. Vierailemme myös Matildankartanossa jossa kerrotaan kyläleipomon synnystä. Mathildedalin Kyläleipomossa leivotaan artesaanileipää juureen.
Leipuri kertoo juurileivän valmistuksesta, sekä leipomon synnystä. Kaikki saavat mukaansa tuliaisleivän. Kierroksen jälkeen meillä on omaa ostosaikaa. Alueelta löytyy kutomo,
vanhojen tavaroiden aarreaitta, kyläpanimon olutpuoti, kyläpaahtimo, suklaapuoti sekä
vaateputiikki ym. mukavaa. Ostosajan päättää klo 18.00 alkava kesäteatteriesitys Seiväsmatkat. Seiväsmatkat on hulvaton aikamatka 1960-1970 luvuille suomalaisen massaturismin syntyvuosiin. Nostalgiamusiikkia vuosikymmenten takaa. Väliajalla kahvit.
Matkan hinta omistajajäseniltä 135 eur/hlö.
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 145 eur/hlö

GAALAKONSERTTI SAVONLINNASSA, KESÄTEATTERIA LAPPEENRANNASSA, KAUPUNKIKIERROS SAVONLINNASSA…(50T303)
Lähde kolmipäiväiselle kesäretkellemme Itä-Suomeen. Ohjelmistossa Karita Mattilan
gaalakonsertti Savonlinnan oopperajuhlilla, Lappeenrannan kesäteatterissa Krokotiilirock, opastettu kierros Savonlinnassa, vierailu Johanna Oraksella ja Kerimäen kirkossa.
Perjantaina 23.7.
Klo 05.45 Sastamala, Linja-autoasema
Klo 06.00 TSOP/Karkun konttori
Klo 06.40 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 07.00 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 07.15 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 07.45 Vanha Kirkko
Paluu Vanhalle Kirkolle n. klo 19.00 (25.7.)

Paikkoja myydään jo!

Matkaamme aamusta kohti itää ja Lappeenrantaa. Syömme lounaan Lappeenrannassa. Ruoan jälkeen siirtyminen Lappeenrannan Linnoituksen Kesäteatteriin jossa alkaa
klo 14.00 romanttinen musiikkikomedia Krokotiilirock. Vauhdikkaaksi kuvailtu Krokotiilirock on tarina rohkeudesta, siitä miten ihminen saa voimansa takaisin ja muuttuu
oman elämänsä sankariksi. Tunnelmaa siivittää nostalginen rock-musiikki livebändin
säestämänä. Päätähtenä on luonnollisesti Virve Rosti, ja muissa rooleissa nähdään
muun muassa Tommi Soidinmäki, Ushma Karnani, Panu Vauhkonen, Kirsti Valve
ja Lasse Karkjärvi. Väliajan kahvit. Saavumme illansuussa hotelli Kruunupuistoon
(Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju. Puh. 020-7639130). ja majoitumme huoneisiin.
Illallinen hotellissa. Mahdollisuus pulahtaa hotellin kylpyläosaston altaisiin.
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Lauantaina 24.7.
Nautimme aamiaisen ja aloitamme päivän ohjelman. Lähdemme tutustumaan Kerimäen
kirkkoon, jossa kirkon opas Matti Lähesmaa kertoo historiasta ja nykypäivästä. Kirkko on
ristikunnan suurin puukirkko, jossa on istumapaikkoja yli 3000 hengelle. Seisomapaikkoineen kirkkoon mahtuu yhteensä n. 5000henkeä. Ajelemme Savonlinnaan kaunista Punkaharjun harjutietä, joka on ”kappale kauneinta kansallismaisemaamme” kuten Z. Topelius
Maamme kirjassaan ylistää. Käymme Savonlinnassa torilla, jossa voi hörpätä vaikkapa
lörtsykahvit. Teemme 1,5h opastetun kierroksen Savonlinnaan. Kuulemme tarkemmin
mm. Savonlinnan Oopperajuhlien historiasta sekä kylpyläelämästä Kasinon saarilla tsaarin
ajalla 1900-luvun alussa. Savonlinnasta ajelemme takaisin Punkaharjulle. Saavuttuamme
perille, tutustumme Johanna Oraksen ateljeehen. Tutustumisen jälkeen hotelli Kruununpuistossa meitä odottaa päivällinen. Päivällisen jälkeen kohotamme yhteiset maljat
illallemme ja lähdemme Savonlinnan oopperajuhlille, jossa alkaa Karita Mattilan gaalakonsertti klo 19.00. Ei koskaan välinpitämätöntä, ei mitäänsanomatonta, aina sähköistä.
La Karita viettää 60-vuotisjuhlaansa suuressa juhlakonsertissa, rinnallaan Oopperajuhlaorkesteri ja kapellimestari Hannu Lintu. Odotettavissa on kesän tapaus. Gaalakonsertin ohjelmassa on aarioita Karita Mattilan viime vuosien menestysrooleista, kuten Ariadne, Sieglinde ja Jenůfa. Pian 40 vuotta sitten voitetuista Lappeenrannan ja Cardiffin laulukilpailuista
käynnistyi ikoninen ura, joka yhä jatkuu vahvana. Häikäisevyydessään tähti etsii vertaistaan
– mutta Karita onkin ainoa laatuaan. Syömme hotellissa yöpalan palattuamme oopperasta.
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Sunnuntaina 25.7.
Aamiaisen jälkeen luovutamme huoneet ja lähdemme kotimatkalle. Syömme lounaan
ja meillä on hieman ostosaikaa Mikkelin Kenkäverossa. Kenkävero toimi pappilana
vuoteen 1969 ja upeissa saleissa vietettiin pidot jos toisetkin. Aikoinaan Kenkäverossa
viihtyi vieraita Mannerheimista maamme eturivin kirjailijoihin. Yhä edelleen Kenkävero sykkii kulttuuria, seurustelua ja hyvää ruokaa. Pappilaravintolassa voi aistia historian
siipien havinaa maukkaasta ruuasta nauttien ja kaunista järvimaisemaa ja puutarhaa
ihaillen, auringon tulviessa suurista ikkunoista kristallikruunujen koristamiin huoneisiin. Mikkelistä ajamme kotiin Lahden kautta.
Matkan hinta omistajajäseniltä 679 e/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 689 e/hlö

ELÄMÄ ON LAIFFII -RÄNSSIN KIEVARIN KESÄTEATTERISSA

(50T210)

Ränssin Kievarin kesäteatterissa saa ensi-iltansa musiikkinäytelmä mäkihyppylegendan Matti Nykäsen elämästä.
Tiistaina 3.8.
klo 14.10 TSOP/Ylöjärven konttori
klo 14.30 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
klo 14.45 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
klo 15.15 Vanha Kirkko
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 00.00.
Matti Nykäsen elämästä kertova Elämä on laiffii -musiikkinäytelmä saa ensi-iltansa Ränssin Kievarin kesäteatterissa kesällä 2020. Ajelemme upeaan luonnonkauniiseen Ränssin
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Kievariin joka sijaitsee Jyväskylässä, Matti Nykäsen kotikaupungissa. Esitys alkaa klo 18.00.
Musikaalin käsikirjoittavat yhteistyössä Jussi Niemi, Juse Venäläinen sekä Joona Jalkanen.
Esityksen muu tuotantotiimi sekä siihen kiinnitetyt näyttelijät julkistetaan myöhemmin.
Jyväskylästä kotoisin oleva Matti Nykänen voitti urallaan viisi olympiamitalia sekä lukuisia maailmanmestaruuksia. Nykänen menehtyi yllättäen helmikuussa 2019. Toukokuussa
Nykäsen kuolinsyyksi vahvistettiin haimatulehdus sekä keuhkokuume. Matti Nykäsen
elämä on ollut värikäs. Lopetettuaan uransa mäkihyppääjänä vuonna 1992 Nykänen loi
uraa muun muassa laulajana ja hän oli paljon otsikoissa päihde- ja parisuhdeongelmiensa
vuoksi. Nykäsestä on kirjoitettu lukuisia kirjoja, jotka ovat käsitelleet miehen urheilu-uraa
sekä tämän elämää mäkihyppyuran lopettamisen jälkeen. Nykäsestä on lisäksi tehty kaksi
elokuvaa. Niistä ensimmäinen, Mestari ilmestyi vuonna 1992 ja Jasper Pääkkösen tähdittämä Matti-elokuva puolestaan sai ensi-iltansa vuonna 2006. Väliajalla juomme kahvit.
Matkan hinta omistajajäseniltä 109 e/hlö
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 119 e/hlö

PÄIVÄMATKA SEILIN SAARELLE (50T108)
Seilin punaiset venevajat, lehtomainen luonto ja kauniit pihapiirit yhdessä tutkimustoiminnan kanssa luovat mielenkiintoisen kokonaisuuden. Seilin saarella
olet keskellä kauneinta saaristoa. Samalla historialliset rakennukset muistuttavat
kuitenkin saaren hurjasta menneisyydestä.
torstaina 12.8.
Klo 07.00 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 07.10 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 07.40 Vanha Kirkko
Klo 08.00 TSOP/Lempäälän konttori –tarvittaessa Viialan SEO
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 21.00.
Matkaamme aamusella kohti Rymättylän Hangan satamaa josta lähtee lauttamme m/s
Östern. Juomme kaffeet suolaisen kera matkalla Hangasta Seilin saarelle. Seilin saareen pääsee vain muutamana kuukautena kesällä. Saari on toiminut sairaalasaarena
1300-luvulta alkaen ja siellä hoidettiin spitaalisia. Seilissä meitä on vastassa opas
jonka kanssa tutustutaan saaren historiaan, kulttuuriin, biologiaan, tieteeseen ja tutkimushistoriaan. Pääsemme myös useampaan historialliseen rakennukseen jotka on
avattu yleisölle pitkän odotuksen jälkeen. Opastetun kierroksen jälkeen syömme lounaan. Lounaan jälkeen meillä on omaa aikaa vaellella saarella, ihastella sen luontoa tai
tutustua historialliseen mielisairaalan näyttelyyn. Iltapäivästä lähdemme lautalla takaisin Hankaan. Käymme tämän jälkeen Brinkhallin kuohuviinitehtaalla jossa teemme
tehdasopastuksen. Aikaa omille ostoksille kierroksen jälkeen.
Matkan hinta omistajajäseniltä 139 eur/hlö.
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 149 eur/hlö
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LAPPIA PITKIN POIKIN (50T304)
Perinteinen ruskamatkamme tulee taas! Tuttujen kohteiden lisäksi mukana myös
uusia tuttavuuksia!
Sunnuntaina 29.8.
Klo 05.00 Sastamala, Linja-autoasema
Klo 05.15 TSOP/Karkun konttori
Klo 05.55 TSOP/Ylöjärven konttori
Klo 06.15 Nokia, Pirkkalaistien pikavuoropysäkki
Klo 06.30 Pirkkala/K-market Pirkanpojan pysäkki
Klo 07.00 Vanha Kirkko
Paluu Vanhalle kirkolle noin klo 22.00.
Matkaamme ensimmäisenä päivänä aina Ivaloon asti. Matkalla nautimme lounaan. Majoittuminen hotelli Ivaloon (Ivalontie 34, 99800 Ivalo. Puh. 016-688 111) sekä päivällinen.
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Maanantaina 30.8.
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajelemaan Inariin, jossa teemme kävelyretken Juutuan polulle. Juutuanjoen rannalla kulkevan luonto- ja kulttuuripolun taulut kertovat
tarinoita Juutuan värikkäästä menneisyydestä. Aineistoa on kerätty haastattelemalla
paikallisia, Juutuan kulkijoita sekä kirjallisuudesta. Juutuan polku on ensimmäinen ja
toistaiseksi ainoa luontopolku, jossa tekstit ovat myös inarinsaamen-kielellä. Kuvituksesta vastaa inarilainen taiteilija Merja Aletta Ranttila. Juutuanjoki, jokienjoki, on
inarin-saamelaisten kotijoki. Juutua on aina ollut kohtaamispaikka, ja kun on kohdattu
on myös tarinoitu. Polun opastetauluihin on koottu tarinoita niin Juutuan kulkijoista, tapahtumista kuin kalastuksesta. Reitti on helppokulkuista ja sen varrella mennään mm.
Jäniskosken riippusillan yli. Patikoinnin lomassa paistamme laavulla makkarat.
Rengasreitin pituus on 5,8 km. Lähes laavulle saakka pääsee myös linja-auton kyydissä
jos ei jaksa kävellä. Kävelyretken jälkeen lähdemme risteilylle Inarinjärvelle. Noin kahden tunnin risteilyllä ohitamme Ukonkiven, saamelaisten ikivanhan uhrisaaren, johon
laiva ei enää rantaudu. Matkalla ohitamme myös vanhan hautausmaasaaren, jossa vieläkin on nähtävissä puuristejä. Hotellissa odottaa tuttuun tapaan sauna ja päivällinen.
Tiistaina 31.8.
Aamiaisen jälkeen lähdemme nykyiseen nuoriso- ja luontomatkailukeskus Vasatokkaan
joka sijaitsee huikeassa järvimaisemassa, Muddusjärven rannalla. 1900-luvun alussa sinne
perustettiin vanhain ja lasten turvakoti. Euroopassa tuhoisasti raivonnut influenssaepidemia, espanjantauti, tappoi vuonna 1920 Inarissa yli 200 ihmistä ja katastrofin jäljiltä lastenkoti sai vastaanottaa runsaasti orpoja. Seuraava suurempi vastoinkäyminen lastenkotia
kohtasi sodan muodossa, jolloin riutulalaiset lähetettiin evakkoon Ruotsiin ja Ylivieskaan
vuonna 1944. Sieltä palatessa voitiin kuitenkin onnekseen todeta rakennusten jääneen
miehittäjiltä polttamatta, vaikka he olivatkin jo asettaneet panokset valmiiksi. Maailmanlaajuista huomiota Lapin orpolapsille tuonut operaatio ”Kulkuset” käynnistyi vuonna
1956. Amerikan ilmavoimien viestilaivueen sotilaat toivat jouluisin lahjoja Saksan tukikohdastaan maailma pohjoisimpaan lastenkotiin, Riutulaan. Maantie Riutulaan saatiin
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vasta vuonna 1963. Sitä ennen kuljettiin pitkospuita tai vesiteitä myöten ja talvella poron
pulkalla. Keittolounas vastatokassa. Lopuksi lähdemme käymään aidolla saamelaisella
porotilalla. Pihapiirissä voimme ruokkia poroja ja opetella suopunginheittoa. Tilalla on
myös myytävänä alkuperäisiä, alueen käsityöläisten tuotteita. Iltapäiväkahvit kera kampanisun. Hotellissa odottaa tuttuun tapaan sauna ja päivällinen.
Keskiviikkona 1.9.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Norjaa. Retki ulottuu kauas Jäämeren rannoille, niin
kauas kuin tietä riittää. Luonto muuttuu matkan aikana rehevästä joenrantaluonnosta
karuun kiviseen maastoon, jossa ei enää kasvillisuutta ole. Merinäköala on vaikuttava
ja levähdyspaikoilla on monia historiallisia muistomerkkejä. Matkan varrella kuulemme
tarinaa seuduista jonne 1800 –luvulla suuntautui mm. suomalaisten muutto. Vuoreijan
varhainen historia ulottuu Viikinkiajalle. Hamningberg on entinen autioitunut kalastajakylä, nykyisin suosittu loma-asutusalue. Ajelemme Tenojoen vartta Utsjoelle, jossa
pysähdymme Utsjoen kirkolla. Siitä matkamme jatkuu Nuorgamin kautta Vesisaareen,
viihtyisään pikkukaupunkiin. Lounas. Majoittuminen Scandic Vadson (Oscars gt 4, Vadso. Puh. +47 78955700). Päivällinen hotellissa.
Torstaina 2.9.
Aamiaisen jälkeen teemme teemme Vesisaaren kierroksen bussilla ja näemme mm.
muistomerkin joka on pystytetty v. 1977 tunnustukseksi siitä merkityksestä, mikä suomalaisten maahanmuutolla on ollut Finnmarkin läänin kehitykselle ja kasvulle. Reittimme jatkuu Varangin vuonojen rantoja pitkin Pykeijaan. Suomalaisten 1800 –luvun
nälkävuosina asuttamaa Pykeijan kaunista, Jäämeren tuulien ja tuiskujen hopeoimaa
kylää kutsutaan satumaaksi. Pykeijassa kuullaan edelleen suomenkieltä ja kylän historia
kerrotaan retkeläisille matkan aikana. Syömme myös kuningasrapuleivät. Paluumatkalla vielä pysähdys Näätämön kaupalla sekä Sevettijärvellä. Ivaloon saavuttuamme majoitumme upeaan Aurora Villageen (Aurorakuja 38, Ivalo. Puh. 010-4197820) lasikattoisiin
revontulimökkeihin. Päivällinen.
Perjantaina 3.9.
Aamupalan jälkeen hyvästelemme Ivalon maisemat ja lähdemme ajamaan kohti Suomussalmea. Matkalla syömme lounaan. Saavuttuamme Suomussalmeen majoitumme
Hotelli Kiannon Kuohuihin (Jalonkatu 1, 89600 Suomussalmi. Puh. 08-710770). Hotellissa saunat ja päivällinen.
Lauantaina 4.9.
Aamupalan jälkeen teemme retken Raatteenporttiin. Opas kertoo matkalla Talvisodan
vaiheiden ratkaisevia kohteita. Saavuttuamme Raatteenportille, tutustumme sotamuseoon sekä juomme kahvit. Kahvien jälkeen lähdemme ajelemaan Raatteentien itäpään
puomille, jossa on muistomerkki sekä muuta nähtävää. Retken jälkeen lähdemme kotimatkalle. Matkalla lounas.
Matkan hinta omistajajäseniltä 1099 eur/hlö.
Matkan hinta ei omistajajäseniltä 1109 eur/hlö
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Ilmoittautuminen matkoille ja tilaisuuksiin
Ilmoittautuminen tässä ohjelmassa oleville matkoille ja tilaisuuksiin alkaa tiistaina
19.1.2021 klo 08.00 puhelinnumerossa 010-2323 200.
Lisäksi voit varata matkasi netissä: https://www.matkapojat.fi/erikoismatkat/opelohopeakerho-tampere/elohopeakerhotampere (avoinna 24/7).
Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan.
Matkojen lähtöreitit on pyritty järjestämään sellaisiksi, että TSOP:n toimialueen eri
puolilta voi nousta autoon. Matkojen lähtöpaikka Tampereella on edelleen Vanha
Kirkko.
Ilmoitathan mahdollisen erikoisruokavaliosi jo matkaa varattaessa.
Matkan hintaan sisältyy matkaohjelmassa mainitut opastukset, ruokailut,
sisäänpääsymaksut sekä pääsyliput.
Mahdollisen peruutuksen voi tehdä seuraaviin numeroihin:
Matkapojat Tampere 010 – 2323 200
Lähtöpäivänä sairastapauksissa voi ilmoittaa:
Linja-autoliikenne Antti Lauhamo Oy p. 03-5130412
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TSOP:n Elohopeakerhon tässä esitteessä esiteltyihin Matkapojat Oy:n tuottamiin
matkoihin sovelletaan seuraavia Matkapojat Oy:n 1.9.2020 voimaan tulleita
matkaehtoja:
https://www.matkapojat.fi/dokumentit/Päivämatkat_ehdot.pdf
Vähintään 24 tuntia tai yöpymisten sisältävien matkojen osalta: Matkapojat Oy
hybridiehdot 1.9.2020 alkaen tehtyihin varauksiin:
https://www.matkapojat.fi/dokumentit/Hybridiehdot.pdf
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Tilaa Matkapojat uutiskirje!
17

Saat OP Elohopeakerholaisen edun
jäsenmatkoihin sekä tietoa uutuuksista
ja tarjouksista ensimmäisenä!
Klikkaa matkapojat.fi

Myyntipalvelu 010 2323 200 • Ryhmämyynti 010 2323 200 • matkapojat.fi

LOMALINJAN JÄRJESTÄMÄT MATKAT
Kuninkaallinen Lontoo 17.-20.9.2021
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Kuninkaallinen Lontoo on upeiden palatsien ja historiallisten nähtävyyksien mekka, todellinen nähtävyyksien aarreaitta: Big Ben, Tower Bridge -silta, London Eye -maailmanpyörä, St Paulin katedraali ja monet muut tulevat matkalla tutuiksi. Upeana päätöksenä
Windsorin mahtava linna!
Asiantuntijaopas Liisa Huhtala
Elohopeakerhon matkaisäntä Markku Eklöf
1. päivä, Kaupunkikierros ja Royal Albert Hall
Bussikuljetus Tampereelta Helsingin lentoasemalle ja Finnairin suora lento Lontooseen.
Lähdemme oppaan kera suoraan kentältä tutustumaan Lontoon länsiosiin. Opastettu
kierros Royal Albert Hallissa ja yhteinen lounas ennen majoittumista. Ilta vapaa.
2. päivä, St. Paulin katedraali ja London Eye
Aamiaisen jälkeen vierailemme St Paulin katedraalissa, jossa on vihitty mm. prinsessa
Diana ja prinssi Charles. Jatkamme upean Tower Bridge -sillan kylkeen. Valokuvaustauko ja yhteinen lounas. Paluu ydinkeskustaan laivalla ja vierailu London Eye -maailmanpyörässä. Paluu hotellille.
3. päivä, Buckinghamin palatsi ja englantilainen iltapäivätee
Aamiaisen jälkeen näemme monia keskustan kuuluisia nähtävyyksiä ja vierailemme
Buckinghamin palatsissa. Nautimme perienglantilaisen iltapäiväteen, johon kuuluu
runsaasti erilaisia täytettyjä leipiä, kakkuja ja skonsseja, tietysti samppanjalla höystettynä. Päivä päättyy Covent Gardeniin, lyhyt kävely hotellille.
4. päivä, Windsorin linna
Aamiainen hotellissa. Lähdemme kohti Windsorin kaupunkia, jossa vierailemme samannimisessä linnassa ja näemme valtiosalit, jotka ovat edelleen käytössä virallisten
vierailujen aikana. Nautimme Windsorissa läksiäislounaan ennen ajoa Heathrow’n lentokentälle. Suora lento Lontoosta Helsinkiin, bussikuljetus Tampereelle.
Hinta 1798 €/hlö
Hintaan sisältyy: • bussikuljetukset Tampere – Helsinki – Tampere • reittilennot turistiluokassa • majoitus 2hh • 3 x aamiainen, 3 x lounas, 1 x iltapäivätee • ohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut • oppaan ja matkaisännän palvelut matkan ajan

MATKAOHJELMAT, LISÄTIEDOT JA VARAUKSET
www.lomalinja.fi , puh. 010 289 8100
TULOSSA
Tuntematon Albania, lokakuussa 2021
Tervetuloa mukaan nauttimaan kauniista maisemista, mielenkiintoisesta historiasta sekä albanialaisen keittiön herkuista!
Elohopeakerhon matkaisäntä Markku Eklöf, asiantuntijaopas Liisa Huhtala
Elohopeakerhon adventtimatka Vilnaan, joulukuussa 2021
Lähde mukaan nauttimaan musiikista, kulttuurista ja joulutorien hurmaavasta
tunnelmasta Vilnassa!
Elohopeakerhon matkaisäntä Markku Eklöf, asiantuntijaopas Liisa Huhtala

www.lomalinja.fi

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min.

OP Private on Suomen paras Private Banking -palvelun tarjoaja.
Euromoney Private Banking -tutkimus 2020.
Palvelun tarjoaa osuuspankki.
PRIVATE BANKING

Tervetuloa
meille!
Private Banking -palveluihin
liitetään vahvasti sijoitusasiat.
Me OP Private Tampereessa
kuitenkin näemme asiakkaan
elämän ja varallisuuden kokonaisuutena. Siksi haluamme
olla asiakkaidemme, heidän
perheidensä ja yritystensä
tukena kaikissa pankki- ja
vakuutusasioissa.
Tutustu meihin osoitteessa
op.fi/tampere.
Jani Eenola
liiketoimintajohtaja

OP Tampere

Elohopeakerhon
SYKSY 2010
matkat varattavissa
nyt myös netissä
https://www.matkapojat.fi/erikoismatkat/
op-elohopeakerho-tampere/
elohopeakerhotampere

55 vuotta täyttäneille

Kerro ystävillesi OP Tampereen Elohopeakerhosta.
Haluan liittyä Elohopeakerhon jäseneksi.
Ota yhteyskuponki mukaasi ja tule käymään lähimmässä konttorissamme,
niin kerromme Sinulle lisää Elohopeakerhosta.
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