
 

  
Kesäinen kulttuurimatka ja Savonlinnan oopperajuhlat 1-2.7.2023 

  
 
Romeo ja Julia on romanttinen ranskalainen ooppera täynnä suuria tunteita ja suurta rakkaudentäyteistä  
musiikkia. Olavinlinnassa kesän uutuutena ensi-illassa Charles Gounodin Romeo ja Julia ooppera.  
Solisteinaan supertähdet Lisette Oropesa ja Frédéric Antoun. 
Matkaan sisältyy lisäksi opastetut kierrokset Heinolan Taide- ja kaupungin museossa ja Taidekeskus Salmelassa. 
Sekä Johanna Oraksen 30 v.-taiteilijajuhlavuoden näyttely Punkaharjulla. 
 
Matkaohjelma lyhyesti 

 
1.päivä 1.7.2023 Lauantai 

Aamulla klo 8.00 lähtö Helsingistä. Pysähdymme tauolle Lahden Renkomäen ABC-llä, josta matka jatkuu Heinolan taide- ja 
kaupunginmuseon näyttelyihin. Kaikki kohteet sijaitsevat Kauppakadun varrella, kävelymatkan päässä toisistaan.  
 
Kaupungin museossa juhlitaan 100-v. Anja Juurikkalana. Näyttelyssä lähestytään Arabian taideteollisuusosaston  
suunnittelijan ja kuvanveistäjän tuotantoa hänen henkilöhistoriansa kautta. Taidemuseolla ollaan Harjun ja virran välissä.  
Sara ja Liisa Ilveskorpi käsittelevät Heinolan läpi virtaavaa vesistöä ja toisaalta nuoruutta ja nykyisyyttä Heinolassa.  
Esillä on video/multimedia/tilateos sekä piirustuksia, maalauksia ja grafiikkaa. 
 
Yhteinen kahvitauko päivän aikana. Savonlinnaan saavutaan myöhemmin iltapäivällä ja majoittuminen Pietari Kylliäiseen.  
 
Illallisristeily Saimalla ennen oopperaa lähtee 17:30. Risteily päättyy Olavinlinnan takalaituriin. 
Romeo ja Julia ooppera klo 19:00. Kesto 3 t. 10 min. Esityskieli Ranska, tekstitys Suomeksi. Paluu kävellen hotelliin. 

     
 
 2. päivä 2.7.2023 Sunnuntai  
Aamiainen hotellissa. Lähtö klo 10:00 Punkaharjulle, jossa vierailu Johanna Oraksen Taidekartanossa,  
jossa taiteilijan 30-v. juhlanäyttely. Tai vaihtoehtoisesti vapaa-aikaa Savonlinnassa, vaikka käydä Savonlinnan torilla. 
Puolen päivän aikaan palaamme hotellille ja noudamme Savonlinnassa aamupäivän viettäneet. 
Jatkamme kohti Mikkeliä ja Tertin kartanoa, jossa nautitaan pitopöytä lounas ja hetki vapaa-aikaa 
käyskennellä puutarhassa ja kierrellä putiikeissa. 
Matka jatkuu kohti Mäntyharjua ja Salmelan vaihtuvia taidenäyttelyitä. 
Alkuillasta saavutaan Helsinkiin n. klo 20:00. 
 



 

 

   
 
Hintaan sisältyy:    
*Tilausbussikuljetukset ohjelman mukaan  
*Majoitus 2 tai 1 hengen huoneessa aamiaisella Hotelli Pietari Kylliäinen. 
* Kahvit välipalan kera 
* 1 illallinen 
* 1 lounas 
*Oopperalippu A-katsomossa  
*Sisäänpääsymaksut ja opastetut kierrokset  
*Matkanjohtajan palvelut kokomatkan ajan 
* Alv 
 
Matkan hinta 671 €/hlö kahden hengen huoneessa  
Yhden hengen huonelisä +58 € (yhden hengen huoneita rajoitettu määrä) 
 
Matkan järjestäjä SoileTours Oy on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä   
puhelin: 09- 41 29 344   info@soiletours.com.  www.soiletours.com   
Rekisteritunnus 3725/00/MjU  
Small 24955.  
 


