Sukuseura Suomen Lappalaiset ry.

SUKULAISMATKA RUOTSIN JA NORJAN SUOMALAISMETSIIN
29.08.- 02.09.2018
Mukava laiva-bussi-matka Ruotsin ja Norjan rajaseudulle tehdään lähtien Turun
satamasta keskiviikkoiltana ja palaten sunnuntaiaamuna. Matkalla tutustutaan
Värmlantiin ja Hedmarkiin 1600-luvulta lähtien muuttaneiden suomalaisten
historiaan ja seudun nykykulttuuriin ja samalla etsitään mahdollisia sukulaisia.
1. päivä. Ke 29.08.2018 ilta
Matkalaiset paikalla Turussa Viking Line-terminaalissa viimeistään klo 19:30.
Astutaan laivaan, 2h-hytit, lähtöaika 20:55.
2. päivä. To 30.08.2018
Aamiainen laivalla, saavutaan Tukholman Stadsgårdeniin 06:30. Siirtyminen
bussiin ja matka jatkuu reittillä E18/E45 Tukholma – Karlstad – Torsby.
Pysähdyspaikka Karlstad, jossa ohjelma A:
• Ohjattu museokierros Värmlannin museossa, jossa näkyy vahvasti
metsäsuomalaisten historia
• Lounas museon ruokalassa (omakustannus)
Jatketaan matkaa Torsbyn kuntaan, jossa ohjelma B:
• Kiertoajelu Torsbyn keskustassa

Majoitutaan hotelli Sahlströmsgården:iin, jossa tarjotaan päivällinen.
3. päivä. Pe 31.08.2018
Hotelliaamiaisen jälkeen 08:30 ajetaan bussilla (23 km) Lekvatten:iin, jossa
09:00-12:30 ohjelma C:
• Metsäsuomalaiskeskus Finnskogscentrum ja metsäsuomalaistalot
• Kvarntorp ja Karmenkynna
Jatketaan matkaa Norjan puolelle (35 km) Svullrya:an, jossa ohjelma D:
13:00-14:00

Norjalainen lounas Finnskogen Kro och Motell

14:00-16:00

Norjan metsäsuomalaismuseo (Norsk Skogsfinsk Museum)

• Ohjattu kiertoajelu alkuperäisten savutupien ja rakennusten alueella.

Jatketaan matkaa (35 km) Kongsvingerin kaupunkiin, jossa ohjelma E.
17:00-18:00

Ohjattu kiertoajelu Kongsvingerissä; historiallisia
nähtävyyksiä ja taide- ja käsityömyymälöitä

18:00-19:00

Päivällinen: ravintola Castrum Spiseri, Kongsvinger

Palataan bussilla hotelliin Torsby:ssä (78 km).
4. päivä. La 01.09.2018
Aamiaisen jälkeen luovutetaan hotellihuoneet ja lähdetään 09:00 paluumatkalle
Torsby – Karlstad – Tukholma (E18), jossa ohjelma F:
• Pysähdytään puolenpäivän aikaan lounaalle (omakustannus) + mahdollinen
vierailukohde.
Saavutaan Tukholman Viking-terminaaliin viimeistään 18:30. Siirrytään laivaan ja
hytteihin, lähtö 20:00.
5. päivä. Su 02.09.2018 aamu
Aamiainen laivalla 06:30, saavutaan Turkuun 07:35. Matka päättyy Viking Linen
Turun terminaaliin matkalaisten jatkaessa sieltä omia polkujaan.
MATKANHINTA
Matkan hinta 490 euroa. Se edellyttää vähintään 25 henkilön mukaantuloa.
Matkalle ilmoittautuminen tulee tehdä toukokuun loppuun mennessä
sähköpostilla esa.lappalainen(at)kymp.net tai soittamalla numeroon
044-2728 421. Samalla tulee maksaa myös 150 euron varausmaksu sukuseuran
matkatilille FI29 5501 0320 0331 55 (viestiosaan lähtijöiden nimet).
Loppusummasta 340 euroa lähetetään ilmoittautuneille heinäkuussa lasku
kirjeessä tai sähköpostilla. Jos matka perutaan pätevällä syyllä heinäkuun alun
jälkeen, palautetaan maksetusta muu osa paitsi 50 euroa. Matkasta voi myös
kysellä lisätietoja samasta numerosta ja osoitteesta.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY SEURAAVAT PALVELUT
Matka Suomalaismetsiin on suunniteltu lähes täyden palvelun matkaksi sisältäen
kaikki yöpymiset laivalla ja hotellilla, kaikki aamiaiset, kaksi päivällistä, yhden
lounaan sekä kuusi opastettua kohdetta kaupungilla tai matkan varrella. Opastus
pyritään kääntämään suomeksi. Matkan suunnittelusta vastaa sukuseuran
henkilöt ja rahoitus ei tavoittele voittoa. Matkan toteutuminen edellyttää 25
matkaajaa, muutoin matka mahdollisesti peruuntuu.
• Laivamatkat Turku – Tukholma ja Tukholma – Turku. Matkan aikana
käytössä 2h-hytti.
• Bussimatkat Tukholman ja Torsbyn välillä ja mainitut kiertokäynnit bussilla.
• Majoitus hotellissa (Hotel Sahlströmsgården, Torsby) 2-hengen huoneissa.
• Matkanjohtaja Esa Lappalainen
MATKALAISTEN ITSENSÄ HUOLEHDITTAVA
• Matkavakuutus
• Henkilökortti tai passi
• Matkat Turun satamaan ja paluu satamasta kotiin (Yhteiskuljetuksia
voidaan miettiä).

