Savonlinna – Jolanta 25.07.-26.07.2017
Heinäkuun lopun Savonlinnan oopperamatka sisältää taidetta, tietenkin oopperaa ja vie höyrylaivaristeilylle Saimaan aalloille.
Olavinlinnassa illan esitys on Pjotr Tšaikovskin Jolanta. Tällä matkalla tutustutaan kahden taidekeskuksen, Taarastin ja Salmelan kesän
näyttelyihin ja risteillään Savonlinnasta Punkaharjulle, jossa vieraillaan Metsämuseo Lustossa.
Matkaohjelma:
25.07. tiistai - tapaaminen n. klo 08:00 Helsingissä Mikonkadun tilausajolaiturilla, Aleksis
Kiven patsaan läheisyydessä. Pysähdystauko Lahden Renkomäen ABC-llä.
Päivän ensimmäinen vierailukohde on Nastolassa Taidekeskus Taarasti, jonka kesänäyttely on
Berlin >>>> Nastola. Kansainvälisen näyttelyn lähtökohtana on kahden eri paikkakunnan ja
kulttuurin yhteensaattaminen ja vuoropuhelu. Näyttely tuo Berliinin urbaanissa ja
arvostetussa taidekentässä syntyneitä taideteoksia luonnonläheiseen Taarastiin. Kierroksen
jälkeen pullakahvit ennen kuin jatketaan Mäntyharjulle ja Taidekeskus Salmelan kesän 2017
näyttelyihin. Taiteilijoiden nimet julkistetaan alku vuodesta.
Salmelan jälkeen nautitaan kesäinen pitopöytälounas Mikkelissä Tertin kartanossa, josta
matka jatkuu Savonlinnaan ja majoittuminen Pietari Kylliäiseen.
19:00 illan Oopperana Pjotr Tšaikovskin Jolanta – Ensi-ilta Bolshoi-teatterin vierailuteos.
Oopperan alussa kuullaan musiikkia baletista Pähkinänsärkijä.
Kaksi täydellistä yhdessä Jolantan kantaesitys oli poikkeuksellinen tapaus musiikin
historiassa. Samana iltana toinenkin Tšaikovskin mestariteos, Pähkinänsärkijä, sai
ensiesityksensä. Ilta hurmasi keisarin ja koko Mariinski-teatterin yleisön. Nyt teosten
musiikki yhdistyy Bolshoi-teatterin aistikkaassa tuotannossa. Orkesteri maalaa
Pähkinänsärkijän sävelillä prologin oopperan tapahtumille. Kuningas René elää tyttärensä
Jolantan kanssa syrjäisessä linnassaan. Jolanta on syntymästään asti ollut sokea, mutta
kuningas ei halua hänen tietävän asiasta. Lopulta yllättävä rakkaus paljastaa Jolantalle
ympäröivän maailman niin pahassa kuin hyvässäkin.
26.07. keskiviikko - aamiainen hotellilla ja lähtö hotellilta klo 09:30.
Höyrylaiva-risteily Savonlinnasta Punkaharjulle (2,5 t.) ja opastettu kierros Metsämuseo
Lustossa, jonka jälkeen Lounas buffee Hotelli Punkaharjulla.
Paluumatkalla pysähdytään tauolle sekä tarvittaessa Lahden Renkomäen ABC-llä ja Helsinkiin
saavutaan illalla n. klo 20:00.

Matkan hinta on 587eur/hlö ja siihen sisältyy:








bussikuljetukset ohjelman mukaan
majoitus kahden hengen huoneessa aamiaisella Hotelli Pietari Kylliäinen.
ohjelmassa mainitut ateriat: Tertin lounaspöytä sekä lounas-buffet Punkaharjulla
Illan oopperalippu ( A-katsomossa, rivit 6-7 ).
sisäänpääsymaksut ja opastetut kierrokset ohjelman mukaan
höyrylaivaristeily Savonlinnasta Punkaharjulle
Soile Toursin matkanjohtajan palvelut kokomatkan ajan

Lisämaksusta yhden hengen huone 55eur.
Matkalla on erityisperuutusehdot:

Mikäli matkan peruutus tapahtuu yli 120 vrk ennen matkan alkua, ei kuluja.

119-100vrk ennen matkan alkua, ovat 50eur/hlö

99-50vrk 10%,

49-22 vrk 25%,

21-15 vrk 50%,

14-07 vrk 75% ja

06-00 vrk 100% matkan kokonaishinnasta

Poikkeuksena oopperalippu, jossa viimeinen kuluton peruutuspäivä 3.3.2017
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