Puutarhanaiset ry

KESÄMATKA
TROMSSAAN
8. - 11.7.2019
Pohjolan Pariisiksi kutsuttu
Tromssa on Pohjoismaiden suurin
Napapiirin yläpuolella sijaitseva
kaupunki. Kaupungin keskusta
sijaitsee Tromssan saarella, jonne
pääsee sekä siltaa että tunnelia pitkin. Maisemat ovat upeat ja kaupunkia koristavat
värikkäät puutalot. Pienuudestaan huolimatta Tromssa on dynaaminen yliopistokaupunki,
jossa on eläväinen kaupunkikulttuuri tapahtumineen, ravintoloineen ja kahviloineen.

Matkaohjelma
8.7. maanantai SAS:n lento Tukholman kautta Tromssaan, SK 705 Helsinki-Tukholma klo
10.30-10.30 ja SK1491 Tukholma-Tromssa klo 12.25-14.15. Tromssan lentoasemalta
kuljetus hotelliin. Yhteinen illallinen Fiskekompaniet ravintolassa hotellin lähistöllä.
9.7. tiistai Aamiaisen jälkeen lähdemme kävellen tutustumaan Tromssaan ja ensiksi
teemme vierailun Domkirke Tromso- tuomiokirkkoon ja Polar museoon. Polar museossa
tutustutaan naparetkeilyyn ja tutkimusmatkailijoiden Nansen sekä Amundsen saavutuksiin.
Esillä on myös paljon muuta nähtävää mm. karttoja ja merenkäyntiin sekä hylkeen,
jääkarhujen ja valaiden metsästykseen kuuluvaa esineistöä.
Matka jatkuu bussilla maailman pohjoisimpaan Kasvitieteelliseen puutarhaan, jonne on
kerätty arktisia ja muita kylmän alueen kasveja niin pohjoiselta kuin eteläiseltäkin
pallonpuoliskolta.
Yhteinen lounas. Iltapäivällä vierailemme Tromssa museossa. Hiukan kaupungin
keskustan ulkopuolella sijaitseva, saaren suurin museo kertoo alueen luonnosta ja
kulttuurista. Täällä kerrotaan, miten revontulet syntyvät, millainen on saamelaiskulttuuri ja
mitä eläimiä alueella elää. Paluumatkalla näemme ulkoapäin M/S Polstjerna aluksen, jota
on käytetty hylkeenmetsästyksessä.
10.7. keskiviikko aamiaisen jälkeen vierailemme häikäisevän modernissa Arctic
Cathedralissa, joka on kaupungin merkittävin nähtävyys. tämän jälkeen nousemme
Fjellheisen Troms tunturihissillä kaupungin vieressä sijaitsevan tunturin laelle
ihailemaan upeita maisemia.
Yhteinen lounas, jonka jälkeen tutustumme Pohjois-Norjan taidemuseoon. kauniissa
rakennuksessa sijaitsevassa museossa on sekä pysyviä että vaihtuvia näyttelyitä sekä
modernia ja vanhempaa taidetta-

11.7. torstai amupäivällä vapaa-aikaa tutustua omatoimisesti kaupunkiin.
Kuljetus lentokentälle, josta Norwegianin lento Oslon kautta Helsinkiin,
DY 383 Tromssa-Oslo klo 16.20-18.15 ja D8 317 Oslo-Helsinki klo 19.55-22.20.
Lennot
SK 705 08.07. Helsinki-Tukholma klo 10.30-10.30
SK1491 08.07. Tukholma-Tromssa klo 12.25-14.15
DY 383 11.07. Tromssa-Oslo klo 16.20-18.15
D8 317 11.07. Oslo-Helsinki klo 19.55-22.20
Majoitus
Radisson Blu hotel **** Sjogata 7, 9008 Tromssa, Norja
https://www.radissonblu.com/fi/hotelleita/norja/tromso
Hotellissa on ravintola, baari, kauppa, kuntokeskus ja sauna. Wi-Fi on saatavilla koko
hotellissa. Kaikissa huoneissa on perusmukavuuksien lisäksi tv, tallelokero, wi-fi, teen-ja
kahvinkeittovälineet ja hiustenkuivaaja. Hotelli sijaitsee Tromssan keskustassa.
Matkan kokonaishinta
1160 € / hlö, kun ryhmässä on 15-19 lähtijää
1090 € / hlö, kun ryhmässä on 20-24 lähtijää
995 € / hlö, kun ryhmässä on vähintään 25 lähtijää
Ennakkomaksu 300 € / hlö erääntyy huhtikuun alussa, loppumaksu 6 viikkoa ennen
matkan alkua.
Matkan hintaan sisältyy • lento Helsinki–Tukholma-Tromssa/Tromssa-Oslo–Helsinki
turistiluokassa lentoveroineen • majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen •
tilausajokuljetukset matkaohjelman mukaisesti • retket ja sisäänpääsyt matkaohjelman
mukaisesti • ateriat: kaksi lounasta ja yksi illallinen • englanninkielisen paikallisoppaan
palvelut • toimisto- ja palvelumaksut
Lisämaksusta • yhden hengen huone 190 € • ruokajuomat • muut palvelut Käytämme
kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä
toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot.

Ilmoittautumiset Puutarhanaisten sivujen kautta 15.3.
mennessä.
Tervetuloa mukaan!
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd

