
19.5. Torstai. TallinkSiljan M/S Silja Symphony lähtee kohti 
Tukholmaa klo 17.00 Helsingin Olympiaterminaalista. Hyttei-
hin majoittumisen jälkeen nautimme klo 17.00 Grand Buffet’n 
herkuista ruokajuomineen. Klo 19.00 tervetulotilaisuus laivan 
kokoustiloissa, jossa kamarineuvos Kari-Paavo Kokki alustaa 
tulevaa ohjelmaa. Tilaisuuden jälkeen ilta on vapaa seurata 
laivan monipuolista viihdeohjelmaa. 
20.5. Perjantai. Aamiaisbuffet. Saapuminen Tukholmaan 
klo 9.45. Jatkamme bussilla paikallisoppaan kanssa Hallwy-
lin palatsiin. Taidemuseona nykyisin toimivan rakennuksen 
esikuvina ovat olleet venetsialaiset ja espanjalaiset 1500-luvun 
palatsit. Walther ja Wilhelmina von Hallwylin keräsivät laajat 
kokoelmat taidetta ja antiikkia. He lahjoittivat palatsin irtaimis-
toineen Ruotsin valtiolle vuonna 1920.
Klo 12.00 Jatkamme Södertäljen kuntaan. Lounas matkalla 
Ytterjärnan Kulttuuritalossa. 
Klo 14.30 vierailu Tullgarnin linnassa. 1700-luvulta peräisin 
oleva linna edustaa uusklassismia ja toimii edelleen Ruotsin ku-
ninkaallisena linnana. Kuulemme oppaalta linnan vaiherikkaasta 
historiasta. 
Klo 16.00 lähtö takaisin Tukholmaan. Majoittuminen Clarion 
Hotel Amaranteniin. Ilta vapaa.  
21.5. Lauantai. Aamiaisen jälkeen klo 9.15 lähdemme 
Lovönin saarelle Drottningholmin linnan puistossa olevaan 
Kiinalaiseen paviljonkiin. Kuningatar Loviisa Ulriika sai 
Kiinan paviljongin vuonna 1753 syntymäpäivälahjaksi puolisol-
taan kuningas Aadolf Fredrikiltä. Chinoiserie-tyyli valloitti 
1700-luvulla Euroopan hovit. Tutustumisen jälkeen nautimme 
kahvin/teen ja kahvileivän paviljongin lähellä olevassa Cafe 
Karamellessä. Viimeinen kohteemme on Djurgårdenin saarella 

sijaitseva Waldemarsudde, jonka taiteilijaprinssi Eugen ra-
kennutti kodikseen. Huvila on nykyään Ruotsin valtion omistama 
taidemuseo. Ihastuttavaa puutarhaa somistaa lukuisat patsaat. 
Ajamme satamaan, josta TallinkSiljan M/S Silja Symphony lähtee 
klo 16.45. Hytteihin majoittumisen jälkeen Grand Buffet’n päiväl-
linen ruokajuomineen.
22.5. Sunnuntai. Aamiaisbuffet. Laiva saapuu Helsingin 
Olympiaterminaaliin klo 10.30.
Hinta: 895 € 2 hh/hlö, lisämaksu 1 hh 200 €. Toimitusmaksu 10 
€/varaus.
Hintaan sisältyy: laivamatkat A-2 hyteissä, ohjelmassa 
mainitut ruokailut, hotelliyöpyminen, bussikuljetukset, sisään-
pääsymaksut, suomenkielisen oppaan palvelut. Kamarineuvos 
Kari-Paavo Kokin asiantuntijapalvelut..
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 
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Varaukset ja tiedustelut:  
Etelämatkat 050 572 2197 tai liisa.huhtala@etelamatkat.fi

OHJELMA: 

Linnakierros Tukholman lähellä 
19.–22.5.2022

Tullgarnin linna

Nautimme kiireettömästä merimatkasta, kukkivasta alkukesästä ja upeista vierailukohteista, 
joista jokainen edustaa oman aikansa huippua. Tervetuloa!

Kiinalainen palatsi


