KESÄRETKI KAAKKOIS-SUOMEEN Ti – Ke 02 – 03.07.2019 (2 pv)

Matkaohjelma:
Ti 02.07.

Lähtö klo 08.00 Hankasalmelta Mikkelin kautta Korialle. Lounastauko ABC Korialla (omakustanteinen),
huoltoaseman yhteydessä on Novitan lankatehtaan myymälä. Matka jatkuu iltapäivän puolella
Porvooseen, johon tutustutaan opastetutulla kierroksella. Kierroksella nähdään kaunista vanhaa
Porvoota ja vierailu Tuomiokirkossa (edellyttäen ettei kirkossa ko. ajankohtana ole
seurakunnantoimituksia). Kahvitauko (omakustanteinen) Porvoossa kierroksen jälkeen.
Iltapäivällä vieraillaan vielä opastetusti Runebergin kotimuseossa, jossa Suomen kansallisrunoilija
Johan Ludvig Runeberg asui vuodesta 1852 kuolemaansa asti vuoteen 1877. Kun myös hänen
vaimonsa Fredrika Runeberg oli kuollut, Runebergien kodista tehtiin museo vuonna 1882 Suomen
valtion ostettua talon irtaimistoineen. Porvoosta matka jatkuu Haikkoon, majoittuminen Haikon
Kartanohotellin (kylpylähotellin huoneet), www.haikko.fi. Haikon alueella sijaitsee Albert Edelfeltin
ateljeemuseo, jossa vieraillaan majoittumisen jälkeen. Yhteinen päivällinen hotellin ravintolassa (3
ruokalajia, pöytiin tarjoiltuna).

Ke 03.07.

Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus, jonka jälkeen matka jatkuu Kotkan keskustaan, johon
tutustutaan opastetulla kierroksella. Kotka on merikaupunki kauneimmillaan. Kymijoen ja meren
yhtymäkohtaan syntyneellä kaupungilla on pitkä merenkulun historia. Kotkan keskusta on saarella.
Sen pohjoisrannalla sijaitsee Kantasatama, missä voi vielä aistia menneiden vuosien tunnelmaa.
Lounastauko (omakustanteinen).
Kotkasta jatketaan edelleen Luumäelle. Vierailu Kotkaniemessä, jossa on mahdollista tutustua Suomen
tasavallan kolmannen presidentin Pehr Evind Svinhufvudin (1861-1944) ja hänen puolisonsa Ellen
Svinhufvudin (1869-1953) kotiin. Opastettu vierailu. Ryhmä jaetaan vierailua varten kahteen (toinen
ryhmä kahvittelee kahvi/tee + karjalanpiirakka). Nykyisessä asussaan Kotkaniemi on ollut avoinna
yleisölle vuodesta 2000, jolloin Luumäen kunnan hoitaman Svinhufvud museon esineistö siirrettiin
näytteille Kotkaniemeen. Kotkaniemen puisen päärakennuksen on suunnitellut arkkitehti Lars Sonck.
Päivän viimeinen kohde on Lemissä. Lemin Kotiseutuyhdistyksen museo on tunnettu
maanlaajuisesti ja aina ulkomaita myöten. Täällä vaalitaan yli tuhatvuotista lammasruokaperinnettä,
tutummin Lemin särää. Lemin särä valittiin 1972 yhdeksi Suomen Seitsemästä matkailuihmeestä
kilpailussa. Yhdistyksenä Lemin Kotiseutuyhdistys on vertaistensa joukossa ainutlaatuinen
Suomessa. Se lienee ainut omillaan toimeentuleva kotiseutuyhdistys, joka särän myyntituloilla on
voinut merkittävästi avustaa paikallista kulttuuritoimintaa. Säräateria, johon sisältyy: särää
pottuineen, rieskaa, juomaksi kotikaljaa, mehua tai vettä sekä jälkiruuaksi sekahedelmäsoppaa.
Museovierailu, jonka jälkeen paluu Hankasalmelle lähtöpaikoille.

Hintaan sisältyy:
•
•
•
•

Bussimatkat em. ohjelman mukaan
Majoitus hotelleissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 52 €)
Ateriat: aamiainen (1), päiväkahvit + karjalanpiirakka (1), päivällinen (1) sekä särälounas
Opastukset ja pääsymaksut: Porvoo (2h), Runebergin kotimuseo sis. pääsylippu, Edelfetin taiteilija-ateljee
sis. pääsylippu, Kotka (2h) sekä Svinhuvudin museo sis. pääsymaksun

Matkalle mukaan kuvallinen henkilötodistus.
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