Phts:n retki Ahvenanmaalle 5. - 8.6.2014
teemoina Maarianhaminan arkkitehtuuri, keskiaika, postitie sekä nainen ja taide
Matkan oppaina/asiantuntijoina Riitta Niskanen, Birgitta Stjernvall-Järvi ja Terhi Pietiläinen
Meno Siljan lautalla (ms Amorella) Turku – Maarianhamina, paluu saaristolautalla Brändö –
Kustavi (Osnäs)

Torstai 5.6.2014
klo 4.30 lähtö Lahdesta linja-autoasemalta kohti Turkua
klo 8.15 lähtö Turusta. Meriaamiainen laivalla ja jokaisella oma hyttipaikka lepoa varten
klo 13.35 saapuminen Maarianhaminaan
majoittuminen hotelli Strandnäs /www.strandnashotell.ax/index.htm
klo 15 lähtö Gottbyhyn (kylä ja Ahvenanmaan kaunein juhannussalko)
klo 16 Eckerön kirkko

Jarl Hemmerin kesätalo eli entinen postitalo hieman ennen Eckerön postitaloa.
Opastus Jarl Hemmerin elämästä ja tuotannosta.
klo 17.30 Eckerö (postitie, Eckerön postilaituri)

Eckerön postilaituri on Victor Westerholmin maalaus vuodelta 1885
klo 18.30 illallinen Cafe Tsarevnassa Eckerössä (omakustanteinen)

perjantai 6.6.
klo 9.00 - 11.00 Maarianhamina-kävely (Chiewitzin asemakaava, Lars Sonck, Hilda Hongell)

Lars Sonckin suunnittelema ÅSS:n purjehdusseuran paviljonki länsisatamassa

klo 12.00 lounas jokaisen oman valinnan mukaan Maarianhaminassa (omakustanteinen)

klo 14.00 – Hammarlandin kirkko ja Finströmin kirkko, Önningeby (taiteilijasiirtokunta), Kastelholma
ja Bomarsundin linnoitus

Hammarlandin kirkko sijaitsee vanhan Postitien varrella ja kirkossa upeat restauroidut
sisämaalaukset.
klo 19 illallinen Smakbyssä Kastelholmassa (omakustanteinen)
lauantai 7.6.
klo 11.10 lähtö Hummelvikista Kumlingeen, matkalla kuulemme Terhin opastuksen ”Ahvenanmaa
kirjallisuuden innoittajana (Anni Blomqvistista Ulla-Leena Lundbergiin)”
klo 12.30 Kumlinge
klo 13 lounas Restaurang Kastören, Kumlinge (omakustanteinen)
klo 14.30 Kumlingen kirkko ja konsertti

klo 15.30 luontokohde eli veneretki simpukkafarmille
Torbjörn Engman perusti Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja EU:n tuella entisen kalankasvatuslaitoksensa paikalle
simpukkafarmin. Se sijaitsee Kumlingen kunnassa, Snäckön saaren kupeessa. Ahvenanmaalla tutkitaan, voiko
sinisimpukoilla puhdistaa Itämerta. Kaksivuotinen pilottihanke on alkanut lupaavasti ja verkoissa kasvaa jo mittava
simpukkakanta.

klo 18.35 lähtö Torsholmaan Brändöhön
klo 19.45 Torsholmassa, majoittuminen hotel Gullvivaniin, www.gullvivan.ax
klo 20 illallinen Gullvivanissa (omakustanteinen)

sunnuntai 8.6.
klo 9.00 lähtö hotellilta
klo 9.30 -10.30 Brändön kirkko ja Terhin opastus ”Ahvenanmaan nykyrunoudesta”
klo 12.00 - 14.00 perinteinen piknik
klo 14.30 lähtö Åvasta Osnäsiin
klo 15 Osnäs
matkalla kahvipaussi Pollin piha tai joku muu mukava paikka
Klo 19.00 - 20.00 takaisin Lahdessa

Matkan alustava hinta on 382 € / matkustaja (2-hengen huoneessa). Hinta sisältää laiva- ja
lauttaliput, menomatkalla hytin laivalla, kuljetukset (oma bussi käytössä koko ajan), majoituksen
(2-hengen huoneissa), aamiaiset, konsertin, sisäänpääsymaksut, luontoretken ja venematkan,
kaikki opastukset ja sunnuntain shampanjapiknikin. 1-hengen huoneessa hinta 449€.
Varausmaksu 150 €, joka on maksettava viimeistään 28.2.2014 mennessä. Tällä maksulla
varaat oman paikkasi. Loppumaksu on 232 € tai 299 € on maksettava viimeistään 30.4.2014
mennessä: Helmi Säästöpankki FI67 4212 0010 1226 26, viite 2013 4008
Matkaehdot/peruutusehdot (matkan erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja):
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa viimeistään 28 vrk ennen sen alkamista, maksetaan
varausmaksu hänelle takaisin vähennettynä toimistokuluilla. Yleisten valmismatkaehtojen
mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 50 euroa/henkilö.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan
alkua, ei matkustajalla ole oikeutta saada varausmaksua (150€) takaisin.
Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan
alkua, on matkan järjestäjällä oikeus periä 50 % matkan kokonaishinnasta.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, ei matkustajalla ole
oikeutta maksun palautukseen..
Muistathan huolehtia, että matkavakuutuksesi on voimassa jo ennen matkaa. Näin varmistat
sen, että sairastapauksessa saat matkan koko hinnan takaisin vakuutuksestasi.
Mukavaa talvea ja aurinkoisia hiihtokelejä kaikille!
Ota meihin yhteyttä mikäli sinulla on jotain kysyttävää matkasta tai ohjelmasta.
Terveisin Riitta, Birgitta, Terhi ja Marjo
riitta.niskanen@lahti.fi
puh +358 400 433 255
birgitta.stj-jarvi@phnet.fi
puh+ 358 50 5324694
terhi.pietilainen@hamina.fi
puh +358 40 746 4220
marjo.luhtanen@designfoundation.fi
puh +358 44 7149771

