
          

 

Matkaohjelma:

Pe 16.7.2021 Lähtö oheisen aikataulun mukaan kohti Tamperetta. Pidämme matkalla kahvi- ja lounastauon. 
Saavumme Tampereelle n. klo 15.30. Tämän jälkeen jatkamme paikallisen oppaan johdolla  

  2-tunnin kaupunkikiertoajelulla.  Majoitumme n. klo 17.30 keskustassa sijaitsevaan Scandic 
Tampere Koskipuistoon. Majoittumisen jälkeen illalla sukukokous hotellin kokoustilassa. 

 

La 17.7.2021 Hotellin ravintolassa nautitun aamiaisen jälkeen lähdemme hotellilta klo 9.15 Valkeakoskelle  

   Visavuoren museoon.  Visavuori on kuvanveistäjä Emil Wikströmin taiteilijakoti ja ateljee.   

   Lisäksi Visavuoresta löytyy Suomen hauskin museo Kari-paviljonki, jossa on esillä pilapiirtäjä 

   Kari Suomalaisen töitä ja ajoittain vaihtuvia näyttelyitä.  Valkeakoskelta Tampereelle palattua 

   nautimme lounaan Ravintola Kokkipojassa n. klo 13.00.  Seuraavaksi klo 14.00 jatkamme  

   Finlaysonin opastetulla ”Pumpuliplikkain jäljillä” -kierroksella. Tutustumme Finlaysonin  

   puuvillatehtaan historiaan.  Opastettu kierros sisältää myös käynnin Höyrykonemuseossa.  Illalla 

   on mahdollisuus lähteä Pyynikin Kesäteatteriin katsomaan klo 19.00 alkavaa musiikkikomediaa 

   ”Pesänjako”. Esityksen jälkeen paluukuljetus Pyynikiltä hotellille.  

 

Su 18.7.2021 Aamiaisen jälkeen lähdemme hotellilta klo 10.45 Lenin museoon, jossa alkaa opastettu kierros 

   klo 11.00. Uusi ja erilainen Lenin-museo vie kävijät matkalle halki kuohuvan 1900-luvun  

   vallankumouksellisesta liikehdinnästä Stalinin vankileireille, toisen maailmansodan melskeisiin, 

   kylmän sodan asetelmiin ja edelleen Neuvostoliiton hajoamisesta aina Putinin Venäjään saakka. 

   Museokierroksen jälkeen lähdemme kotimatkalle. Paluumatkalla nautimme lounaan.   

   Kotipaikkakunnille saavumme alkuillasta.   

Hinta:  313 € / hlö, jos vähintään 20 henkilöä  

   283 € / hlö, jos vähintään 25 henkilöä   

   265 € / hlö, jos vähintään 30 henkilöä  
   188 € / hlö, jos majoitus ja ohjelmat pe-su Tampereella ja lisäksi la Visavuori sekä lounas  
     80 € / hlö, jos vain ohjelmat pe-su Tampereella ja lisäksi la Visavuori sekä lounas 
 

Lisämaksusta:  *1-hengen huoneen lisämaksu 74 €           

   * Lippu kesäteatteriin: 37 €/peruslippu, 34 €/eläkeläinen, 30 €/opiskelija tai työtön (esitys K18v.)  

 
Hintaan sis.: * bussimatkat em. ohjelman mukaan 

   * majoitus Scandic Tampere Koskipuistossa 2-hengen huoneessa aamiaisella 
   * kokoustila perjantaina illalla hotellissa 
   * lounaat perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina  
   * pääsymaksu Visavuoreen ja Lenin Museoon 
   * opastettu kaupungin kiertoajelu Tampereella 
   * opastukset Visavuoressa, Finlaysonilla ”Pumpuliplikkain jäljillä ”-kierroksella ja  
      Höyrykonemuseossa sekä Lenin Museossa  

 

Lähtöajat:  klo    9.00 Nilsiä linja-autoasema 
   klo    9.30 Siilinjärvi linja-autoasema 
   klo    9.45 Vuorelantien pysäkit 
   klo  10.00 Kuopio linja-autoasema, tilausajolaituri  
 
  

Ilmoittautumiset  viim. 14.6.2021:        LINJA-AUTOLIIKE E. AHONEN KY          

                                       Puh. 017-3686 800, lal.ahonen@eahonen.com   TAI 

         Viljo Nuutinen Puh: 0400-579 426, viljo.nuutinen@kolumbus.fi 
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