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Tuulan matkat
www.tuulanmatkat.fi
Matkaemäntä
Tuula Kanninen

Kaikkien matkojen 
varaukset ja tiedustelut:  
Etelämatkat 050 572 2197 tai 
liisa.huhtala@etelamatkat.fi 

Noudatamme huolellisesti viranomaisten asettamia turva-, ruokailu- ja hygieniaohjeita.

Kotimaa tutuksi -matkasarja • Kotimaa tutuksi -matkasarja • Kotimaa tutuksi -matkasarja•

OHJELMA:  
12.6. Lauantai. Klo 8.30 lähtö Helsingistä Kiasman tilausajopysäkiltä 
Nauvon Pärnäisiin. Klo 13.30 yhteysalus m/s Baldur lähtee saaristolaisreittiä 
kohti Utötä ja käy tarvittaessa saariston satamissa. Matkan kesto noin 4,5 
tuntia. Keittolounas laivalla. Majoittuminen hotelliin, lepotauoko ja herkullinen 
saaristolaisillallisen hotellin ravintolassa.  
13.6. Sunnuntai. Aamiaisen jälkeen opastettu saarikierros. Oppaamme 
Hanna Kovanen kertoo Utön historiasta ja asukkaiden arjesta. Saarella on ollut 
asutusta jo 1500-luvulla ja vakituisia asukkaita 1740-luvulta lähtien. Nykyään 
siellä asuu ympärivuotisesti muutama kymmenen henkilöä. Tutustumme 
myös 1814 rakennettuun Suomen vanhimpaan, yhä toiminnassa olevaan 
valomajakkaan, jonka erikoisuutena on oma kirkko. Klo 13.30 m/s Baldur lähtee 
paluumatkalle. Kotiruokalounas laivalla sekä iltapäiväkahvi tai -tee ja makea 
leivonnainen. Saapuminen Pärnäisiin klo 18.30. Jatkamme bussilla Helsinkiin, 
jonne saavumme noin klo 21.30.     
Hinta: 385  €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 45 €. Toimitusmaksu 10 €/varaus.
Hintaan sisältyy: bussikuljetukset, laivamatkat, ohjelmassa mainitut 
ruokailut, majoitus, opastettu kierros saarella ja majakassa, verot. 

Utö on Suomen eteläisin asuttu saari, jonka karu
 kauneus ja syvä rauha tekevät vaikutuksen 

kokeneeseenkin matkailijaan. 
  

Utön majakkasaari 
12.–13.6.2021

Savonlinnan oopperamatkoilla muutama paikka vapaana:
5.—7.7. Kiihkeärytminen
Carmen-ooppera häikäisee
Savonlinnan kesäillassa. Matkalla 
näemme myös Veijo Rönkkösen 
Patsaspuiston Parikkalassa, 
Jukka Rintalan juhlapuku-ja 
taidenäyttelyn, Kerimäen kirkon, 
Johanna Oraksen taidenäyttelyn 
ja Juha ”Junnu” Vainion elämästä 
kertovan Sellaista elämä on-
musiikkinäytelmän. 
Hinta: 895 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 100 €. Toimitusmaksu 10 €/varaus. 

23.—25.7. Karita Mattilan juhlakonsertti. 
Matkan muita elämyksiä ovat: maisemaristeily Saimaalla, Punkaharjun 
Aseman Taidelaiturin kesänäyttely, Jukka Rintalan juhlapuku-ja 
taidenäyttely, Kerimäen kirkko ja Urajärven kartano.   
Hinta: 895 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 100 €. Toimitusmaksu 10 €/varaus. 
Matkanjohtajana Liisa Huhtala.
Matkat eivät sovellu liikuntarajoitteisille.


