
Suomen KulttuuriperinnönTuki: Ruotsinmatka 24-28.5. 2013

Perjantai 24.5. 11:00 Bussimme lähtee Tukholman keskusrautatieasemalta.

12.00 Saavumme Mariefrediin,  jossa lounas Grafikens Hus´ssa, jonka jälkeen tutustumme tähän Ruotsin 
ainoaan museoon/ taidehalliin, jonka  erikoisuutena on graafinen nykytaide. Tämän jälkeen kahvit sekä 
tutustuminen Gripsholmin linnaan.  Kustaa Vaasa perusti tämän linnan v. 1537. Näemme Herttua Kaarlen 
kamarin ja Kustaa III teatterin sekä kävelemme usean salin kautta Linnasaarelle. Linnassa  on  myös Ruotsin 
valtion muotokuvakokoelma.  

17:00 Käynti Flen´ssä taiteilija Knut H. Hansen luona.

19:00 Comfort Hotel, Eskilstuna.  http://www.comfortinn.com/hotel-eskilstuna-sweden-SE062. 
Yöpyminen.Päivällinen.lähiravintolassa.

                         

Lauantai 25.5. Aamupäivällä Julita Gård – Ruotsin Maatalousmuseo,  Nordiska museet. Opastettuja retkiä 
kulttuurimaisemassa, viljelyksillä, kartanossa ja puutarhassa. Lounas Wärdshuset’issä. Iltapäivällä 
Rademacher-pajat Eskilstunassa. Museot ja pajat toiminnassa.  Reinhold Rademacher perusti ensimmäiset 
pajat 1659. Päivällinen elävän musiikin soidessa Comfort hotellissa.

Sunnuntai 26.5. 09:00 lähtö Hjälmaren-kanavalle, jossa teemme laivaretken 10.00 – 14.00. Gustav II Adolf  
teki päätöksen kanavan rakentamisesta Hjälmaren ja Mälaren välille, työt aloitettiin v. 1629. Retkemme vie 
meidät läpi kulttuurimaisemien, ohi kylien, maatalojen, kujien ja kanavasulkujen. Retken aikana opastus sekä 
lounas.



Hjälmaren kanava                                                     Rademcher-pajat Eskilstunassa

16:00 Ekolsund´n linna. Majoittuminen Ekolsunds Slott. http://www.ekolsundsslott.se/  ja päivällinen. 
Ekolsundin esittely.

       

Ekolsundin linnan rakensi  Tott-suku 1600 -luvulla. Monien omistajavaihdosten jälkeen sen osti  1917 Carl 
Kempe, joka rakensi sinne 30 hehtaarin suuruisen arboretumin. Vuodesta 2002 omistajana on Raija Orvokki 
Axell Ohlin.

Maanantai 27.5.  Aamupäivällä käynti linnassa ja arboretumissa. Lounas.  Iltapäivällä Grönsöön linna ja sen 
kuuluisa puutarha. Kahvi.

Eräs Ruotsin mielenkiintoisimmista ja mittavimmista puistoprojekteista saatiin hiljattain päätökseen ja nyt siitä 
on olemassa kirja ”Om bevarandet och utveckling av en historisk park”. Grönsöön linna ja tilukset sijaitsevat 
Mälaren rannalla niemen nenässä.. Linnan puistossa on nähtävissä jälkiä viideltä eri ajanjaksolta. Se 
rakennettiin herttua Johan Skytten aikana vuosina 1608-09 ja oli Ehrenheimin perheen omistuksessa 1820 
luvulta lähtien. Vuodesta 1993 tilaa on hallinnut säätiö, joka pyrkii varmistamaan kulttuurimiljöön säilymisen 
tulevaisuudessa.

18:30 Takaisin Ekolsundiin, jossa päivällinen sekä tri Håkan Tunon´n esitys etnobiologiasta. Omat iltakävelyt 
arboretumissa  ja yöpyminen.

Tiistai 28.5. 9:00, lähtö Linnè n Hammarbyhyn, jossa  kiertokävely  1700-luvun aikaisessa maatalous-
kulttuurireservaatissa  dos. Clas Tollin´n johdolla. Kahvi,  minkä jälkeen tutustuminen rakennuksiin ja 
puutarhaan.



                

Lounas joko Upsalan viikinki- kukkuloiden alueella tai Uppsalan Botaanisessa Puutarhassa  ( kohde 
suunnittelu –vaiheessa)

Jos aikaa riittää, käynti Överjärvan kartanossa matkalla kohti Tukholmaa. Rakennukset ovat arvokkaita ja 
siellä toimii luontokoulu ja muonamiehen museo. 

Tiistai 28.5. 15:00  Saapuminen Tukholman keskusrautatieasemalle. 

Bussimatkaa kertyy meille 500 km

Matkan hinta edellyttäen vähintään 30 osanottajaa on 1215€/hlö 2hh, lisämaksu 1-hengen huoneesta 
90€/hlö (huoneita rajoitetusti.)

Hintaan sisältyy kaikki ohjelmassa mainitut palvelut, majoitukset, ateriat (3 lounasta, 4 illallista ja 
buffetaamiaiset), sisäänpääsymaksut opastuksinen,  bussi- ja laivakuljetus, esitelmät ja musiikkiesitykset.  
Alkoholijuomat eivät sisälly hintaan.

Lisämaksusta tarjoamme laivamatkaa Tukholmaan päivän hintaan, lentomatkaa Norwegian Airilla Helsingistä 
Arlandaan hintaan 190€/menopaluulento ja luonnollisesti voitte myös valita toisen suunnan laivalla ja toisen 
lentäen. Arlandalta on junayhteys Tukholman päärautatieasemalle, josta bussimme lähtee ja jonne se palaa.

Pyydämme ilmottautumista 10.2.2013 mennessä.  Ilmottautuneille lähetämme ennakkolaskun 400€/hlö, joka 
tulee maksaa viikon sisällä ilmottautumisesta.  Loppumaksu tulee suorittaa 30.3.2013 mennessä.

Ilmottautumisen yhteydessä voitte samalla esittää toiveen mahdollisesta kuljetuksesta Suomesta Ruotsiin.  
Varaamme halukkaille lisäksi Tukholman majoituksen läheltä rautatieasemaa olevasta hotellista, halukkaiden 
lukumäärästä riippuen pyrimme neuvottelemaan edullisen hinnan.

Ilmottautumiset: liisi.vasama@myholidays.fi tai puhelimitse 0440219559.

Ilmottautumisen yhteydessä pyydämme Teitä ilmoittamaan kotiosoitteenne, osanottajien nimet sekä 
puhelinnumeronne ja e-mail osoitteenne.

Lisätietoja matkasta antaa Peter Tigerstedt, tigerstedt@mappi.helsinki.fi, puh 0505641717.  Hän on myös 
matkalla mukana
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