
 

ESPOO ART - ryhmämatka  Helsinki-Tukholma-Helsinki 21.5.-23.5.2018 

          VIKING LINE M/S Gabriella 

 

Aikataulu Lähtö  ma 21.5. klo 17.30 Helsinki, tulo Tukholmaan ti 22.5. klo 10.00 
  Paluu  ti 22.5. klo 16.30 Tukholma, tulo Helsinkiin ke 23.5. klo 10.10 

Matkalle voivat osallistua myös ystävät ja puolisot, koska kukin maksaa 
matkansa itse. Osallistujamäärä  max 30 henkeä. 
Espoo Art ei osallistu matkakuluihin.  

 

Matkakohteet (kaikki kohteet sijaitsevat Djurgårdenissa)  

1.  Liljevalchs Konsthall   Lars Lerin -  utställningen  (unik!) 

  2.  Waldemarsudde    Sigrid Hjertén – En mästerlig kolorist 
      (Prins Eugens Waldemarsudde) Alexander Klingspor – Resenär 

  3. Thielska Galleriet         Samlingen från förra sekelskiftet 
       Japonism hos Rackstadkonstnärerna  

Hyttivaraukset  
15 kpl A4 Seaside-hyttejä 2  hengen käyttöön  

Hinta/hytti A4 Seaside 56 euroa, hyttiin voi majoittua 1-4 henkeä; vaikuttaa 
matkapaketin hintaan/hlö, mutta osallistujamäärä matkalle max 30 henkeä.  

Ruokailut  laivalla 
  menomatka: klo 18.00 Buffet-illallinen (35€/hlö, sis. buffet+juomat) 

  klo 08.00 alkaen Meriaamiainen (11 €/hlö) 

paluumatka klo 16.30 Buffet-illallinen (35 €/hlö, sis. buffet+juomat) 
  klo 07.00 alkaen Meriaamiainen (11 €/hlö) 

mahdollisuus on varata myös FoodGarden aamiainen (17€/hlö) 

Palvelut maissa 
  Bussi on varattu ryhmämme käyttöön klo 10.30-15.30, hinta 25 €/hlö 
  

Taidenäyttelykierrokselle voi lähteä omatoimisestikin, ellei halua liikkua ryhmän mukana. 
Tällöin matkan hinnasta vähennetään bussiosuus. Matkapaketista voit jättää myös 
ruokailut tai osan pois. Hinta lasketaan sen mukaan. Näyttelyihin ei ole varattu opastettuja 
kierroksia. Sisäänpääsymaksut jokainen maksaa itse. Tarkoitus on käydä näissä kaikissa, 
mutta jos aikataulu käy liian tiukaksi, jätetään joku galleria käymättä. Ryhmä voi päättää 
tästä matkan aikana.  

Yhteistä kahvitaukoa tms ei ole varattu. Jokainen voi viivähtää gallerioiden kahviloissa 
hetken oman aikataulun mukaan.  

Galleriamaksut:  

Liljevalchs  sisäänpääsy   80 kr 
Waldemarsudde aikuinen 150 kr, eläkeläinen 130 kr 
Thielska galleriet aikuinen 130 kr, eläkeläinen 100 kr 

 
Dead line!! Matkan toteutuminen on vahvistetta Viking Linelle 21.3. tai jos osallistujia 

on liian vähän, se perutaan.  Viimeistään 18.4. on ilmoitettava lopullinen 
osallistujamäärä sekä matkustajatiedot/hyttijaolla. OLE siis ajoissa 
liikkeellä. Lisäpaikkojakin ehkä saadaan, jos siihen on tarvetta, mutta 
ryhmän kokoa ei ole tarkoitus kasvattaa yli 30 hengen.  



 
 
Matkapaketin yhteishinta  

 
145 €/hlö, johon sisältyy hytti jaettuna 2 hengen kesken, illalliset, aamiaiset 
ja bussimatkat.  
 
Jos haluat vain matkan, ei ruokailuja laivalla tai ei bussia maissa, nämä 
vaihtoehdot ovat myös käytettävissä. Ilmoittautumislomake täytettävä 
huolellisesti sen mukaan mitä haluat!  Ilmoita myös hyttitoveri/toverit 
lomakkeessa. Jokainen täyttää oman lomakkeen.   
 
Tukholmaan ei Suomen kansalainen tarvitse passia, henkilökortti tai ajokortti 
ovat päteviä asiakirjoja. Voit katsoa lisätietoja www.vikingline.com 

 
Ilmoittautumiset  

mielellään ennen 21.3. mutta viimeistään 15.4.2018  
(ehdoton deadline 18.4.) 

 
  Maritta Laitinen: mai.laitinen@kolumbus.fi tai 040 5273268 

- lähetä  liitteenä oleva ilmoittaumislomake skannattuna sähköpostitse 
- tai uudelleen tallennettuna (kun olet sen täyttänyt)  
- tai laita kaikki kysytyt tiedot sähköpostiin tekstinä 
- tai soita 
- tai pistä lomake postiin (Laitinen, Puutarhatie 11B, 02710 Espoo) 

(soita/tekstiviesti postituksesta, että tiedän odottaa postia) 
 
Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 
 
LIITTEET Ilmoittautumislomake 
  Tietoa näyttelyistä  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vikingline.com/
mailto:mai.laitinen@kolumbus.fi

