PHTS:N KEVÄTRETKI UPPSALAAN 25 - 28.5.2016
Uppsala, on Ruotsin neljänneksi suurin kaupunki (taajama) ja sijaitsee noin 70 kilometriä pohjoiseen Tukholmasta.
Kaupunki on tunnettu Ruotsin toiseksi vanhimmasta yliopistosta, Pohjoismaiden suurimmasta tuomiokirkosta
sekä modernin kasvitieteen isästä, Carl von Linnéstä.
Vanhan Uppsalan eli alkuperäisen Uppsalan alueella on aikoinaan sijainnut jonkinlainen rautakautinen
kuninkaankartano, jonka suuriin hautakumpuihin on väitetty jo kansainvaellusajalla haudatun paikallisia
hallitsijoita, Ruotsin ensimmäisiä, tarujen Ynglinga-suvun kuninkaita.
Uppsalan suurimpiin nähtävyyksiin lukeutuvat Uppsalan tuomiokirkko, 1500-luvulla rakennettu Uppsalan linna,
Vanha Uppsala muinaisjäännöksineen, Valsgärden tila sekä useat Uppsalan yliopiston rakennukset ja alueet.
Keskiaikaisen, goottilaista tyylisuuntaa edustavan tuomiokirkon tiloissa sijaitsee useiden merkkihenkilöiden, kuten
Kustaa Vaasan, Carl von Linnén ja Emanuel Swedenborgin, hautoja. Tuomiokirkko on yksi Pohjois-Euroopan
suurimmista ja sen torni yltää 119 metrin korkeuteen.

Keskiviikko 25.5
klo 17.00
klo 20.55
klo 21.00

lähtö Lahdesta Turkuun linja-autoasemalta, RuotiBus ja luottokuljettajana Jukka Ruoti
laiva lähtee Turusta (Viking Grace), terminaalissa oltava viimeistään klo 20.00
illallinen laivalla, meri-buffee tai a la carte (omakustanteinen)

Uppsalan kasvitieteellisen puutarhan perusti lääketieteen professori Olof Rudbeck vanhempi vuonna 1653, jotta lääketieteen
opiskelijat voisivat oppia kasvitiedettä ja tutustua lääkekasveihin 1600-luvun loppupuolella puutarhassa kasvatettiin yli 1800
kasvilajia, joista monia kasvatettiin ensimmäistä kertaa Ruotsissa. Barokkityyliset suunnitelmat ovat arkkitehti Carl
Hårlemanin tekemät. Kuningas lahjoitti rahaa Linneanum-orangerian rakentamista varten ja se on yksi harvoista Ruotsissa,
joka on edelleen alkuperäisessä käytössään.

Torstai 26.5
Klo 6.30
Klo 7- 8
Klo 8 -9
Klo 10- 12
Klo 12-14
Klo 14-17
klo 19.00

laiva Tukholmassa
ajo Uppsalaan, majoittuminen First Hotel Linné
aamiainen Uppsalassa ( joko hotellissa tai sen ympäristössä, omakustanteinen)
tutustuminen kirkkoon, arkkitehti Peter Celsing
omaa aikaa kaupungilla
tutustuminen Uppsalan yliopistollisen sairaalan kipuklinikkaan,
johtaja Leena Mörtsjö (ruotsiksi, käännetään) konserttitalo
illallinen Skarholmenilla (omakustanteinen, 43€)

,
Perjantai 27.5
klo 7.30 klo 9.00

klo 12-13
klo 13-17
klo 17.30
klo 19.00

aamiainen
lähtö hotellista kiertoajelulle (yliopistoa, kuten Gustavianum, Rediviva, Aalto,
asuinalue, Pekka Töpöhäntä. Kirjailija Gösta Knutssonin luoman lastenkirjahahmon, Pekka
Töpöhäntä -kissan tapahtumat sijoittuvat pääasiassa Uppsalaan
lounas, omavalintainen
kiertoajelu (Linné- ja Dag Hammarskjöld -iltapäivä, Bror Hjort –taidemuseo)
paluu hotellille
lähtö upealle illallisristeilylle Fyris-joella, risteily päättyy klo 22.00

Lauantai 28.5.
Klo 7-9
Klo 10-14
klo 14-16
klo 17-19
klo 20.00
klo 20.00

aamiainen ja lähtö hotellilta
Linné ja Hammarby
perinteinen sampanjapiknik aurinkoisessa säässä
ajo Tukholmaan ja laivalle, matkalla ehkä Arlandan lennonjohtotorni
laiva lähtee satamasta
illallinen, meri-buffee tai a la carte (omakustanteinen)

Sunnuntai 29.5
Klo 7.30
Klo 12.00

saapuminen Turkuun – matkalla Lahteen pysähdymme kahville/aamiaiselle
Lahdessa

Matkan alustava hinta 2-hengen huoneessa on 449€ / matkustaja ja 1-hengen huoneessa on 614€/matkustaja.
Hinta sisältää laivaliput ja hytin, kuljetukset (oma kuski ja bussi käytössä koko ajan), majoituksen hotelli First
Hotel Linne aamiaisella, kaikki opastukset ,upean illallisristeilyn Fyris-joella ja sunnuntain perinteisen
shampanjapiknikin. Mikäli varaat matkan yksin ja toivot majoitusta 2-hengen huoneessa niin varaudu kuitenkin
siihen, että se ei välttämättä järjesty.
Varausmaksu 200 €, joka on maksettava viimeistään 31.12.2015 mennessä. Tällä maksulla vahvistat oman
paikkasi, matkapaikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Loppumaksu on 249 € (2-hengen huone) tai 414€ (1-hengen huone) on maksettava viimeistään 31.3.2016
mennessä: Helmi Säästöpankki FI67 4212 0010 1226 26, viite 11251.
Matkaehdot/peruutusehdot (matkan erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja):
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa viimeistään 2 kk (25.3.2016 mennessä) ennen sen alkamista, maksetaan
varausmaksu hänelle takaisin vähennettynä toimistokuluilla. Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista
peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 70 euroa/henkilö.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 2kk (25.3.2016 jälkeen), mutta viimeistään 28 vrk ennen matkan
alkua, ei matkustajalla ole oikeutta saada varausmaksua (200 €) takaisin.
Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 7 vrk ennen matkan alkua, on matkan
järjestäjällä oikeus periä 50 % matkan kokonaishinnasta.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 vrk 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.
Mukaan hyvät jalkineet, ripaus seikkailumieltä ja reipas asenne, niillä pärjätään!
Osallistujille lähetän vielä kevään aikana tarkempaa infoa ohjelmasta ja muista käytännön asoista.
Kevätretkeä Uppsalaan odottaen!
Ota meihin yhteyttä mikäli sinulla on jotain kysyttävää matkasta tai ohjelmasta.
Terveisin Riitta, Kirsti, Terhi ja Marjo
riitta.niskanen@lahti.fi
puh +358 400 433 255
kirsti.nenye@gmail.com
puh +358 44 7089993
terhi.pietilainen@hamina.fi
puh +358 40 746 4220
marjo.luhtanen@designfoundation.fi
puh +358 44 7149771

