Helsingin kansallisen senioripiirin matka
ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLILLE 4. – 5.6.2020
HILJAISET PERIVÄT MAAN – ooppera lapuanliikkeestä

Kesän kulttuurimatkalla tutustumme Laukon kartanoon Vesilahdella, nautimme
Ilmajoen musiikkijuhlien ainutlaatuisesta Hiljaiset perivät maan -oopperasta sekä vierailemme upeissa
Serlachius-museoissa Mäntässä. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
4.6. torstai
Klo 08.30
Lähtö Kiasman pysäkiltä Helsingistä. Ajamme Vesilahteen.
Klo 11.00
Saavumme Vesilahden Laukon kartanoon, joka mainitaan historiallisissa asiakirjoissa
ensimmäisen kerran vuonna 1416. Kuuden vuosisadan kuluessa Laukon kylästä on
kasvanut tarujen ja kertomusten Laukon kartano. Rautakautisesta ja keskiaikaisesta
Laukon kylästä muotoutui Laukon kartano 1400-luvun kuluessa, kun suomalainen
mahtisuku Kurjet asettui asumaan kauniille järviseudulle. Laukon historiaan kuuluvat
Kurkien lisäksi Elias Lönnrot, paperitehtailija ja taidemesenaatti Haarla sekä Lagerstamien
suku. Teemmekin opastetun kierroksen nykyisen kartanonrouva FT Liisa Lagerstamin
johdolla.
Klo 12.15
Klo 13.45
n. klo 17

Opastetun kierroksen jälkeen nautimme herkullisen kartanolounaan.
Matkamme jatkuu kohti Seinäjokea, jonne on matkaa reilut parisataa kilometriä.
Saavumme Seinäjoelle. Majoittuminen hotelliin.
SOKOS HOTELLI LAKEUS

https://www.sokoshotels.fi/fi/seinajoki/sokos-hotel-lakeus
Klo 18.00
Klo 19.00

Kuljetus Ilmajoelle (n. 20 min.).
Hiljaiset perivät maan -ooppera lapuanliikkeestä. Rakentaisitko rauhaa, vaikka
menettäisit rakkaimpasi väkivallalle? Vaikenisitko, jos vapauttasi rajoitettaisiin? Antaisitko
anteeksi vainoojillesi? Ooppera lapuanliikkeestä on vavahduttava kertomus rakkaudesta
aikana, jolloin mustat autot herättivät pelkoa lakeudella, oikeus otettiin omiin käsiin ja
lapuanliike repi erilleen pohjalaisen kyläyhteisön. Tarinan keskiössä ovat Olvin ja Reginan,
työläisen ja porvaristytön rakkaustarina, sekä aatteen rikkoma Turakan perhe.
Tämä suurteos on Ilmajoen Musiikkijuhlien 13. tilausteos, joka saa kantaesityksensä
festivaalin 45-vuotisjuhlavuonna kesällä 2020. Säveltäjä Jukka Linkoja, libretto Tuomas
Parkkinen. Päärooleissa Ville Rusanen, Saara Kiiveri ja Taneli Mäkelä.
Väliajalla kahvi ja leivonnainen.
Oopperan jälkeen kuljetus hotelliin.

5.6. perjantai
Aamiainen hotellissa.
Klo 09.00
Lähdemme kohti Mänttää. Matkalla teemme pysähdyksen Tuurissa, jonka maankuulu
nähtävyys on Vesa Keskisen Tuurin Kyläkauppa.
Klo 12.40
Saavumme Mänttään ja vierailemme Serlachius-museossa. Alkajaisiksi nautimme
lounaan Gösta-ravintolassa. Tämän jälkeen teemme kierroksen Göstan taidemuseossa
sekä uudella että vanhalla puolella.
Serlachius-museoiden historia alkoi vuorineuvos Gösta Serlachiuksen unelmasta, joka
toteutui hieman toisenlaisessa muodossa, kuin hän oli suunnitellut. Nyt, vuosikymmeniä
myöhemmin, Serlachius-museot tarjoavat kaikkea sitä, mitä vuorineuvos aikanaan toivoi.
n. klo 15.00 Lähdemme paluumatkalle.
n. klo 16.30 Nautimme matkan päätöskahvit Lempäälän Vaihmalanhovissa.
Helsinkiin saavumme n. klo 20.00
***************************
Hinta:

min 60 lähtijää
330 euroa/henkilö H2:ssa

min 55 lähtijää
335 euroa/henkilö H2:ssa

min 50 lähtijää
340 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Hintaan sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaisesti
- majoitus Sokos hotelli Lakeudessa
- aamiainen hotellissa
- kartanolounas Laukon kartanossa
- lounas ravintola Göstassa Mäntässä
- kahvi ja leivonnainen oopperan väliajalla
- pullakahvit paluumatkalla
- opastettu kartanonrouvan kierros Laukon kartanossa
- sisäänpääsymaksu Göstan taidemuseoon
- oopperalippu, A-katsomo rivit 16 - 18
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokailut
- yhden hengen huoneen lisämaksu 80 euroa
- matkavakuutus ** suositellaan **
Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimilähtijämäärää. Hinta edellyttää lippujen
lunastamista 29.11.2019.
Ilmoittautumiset Helsingin piirin matkavastaavalle; Paula Kemppaiselle 15.11.2019
mennessä, s-postiin; paukem52@gmail.com tai puh. 050 5688024. Ilmoittautumisen
yhteydessä mainitse nimesi, puh.no, s-postiosoite (kotiosoite), huonekaverisi nimi,
mahdollinen ruokavaliosi, ja yhdistyksesi nimi.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy

RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT 1.7.2018 ALKAEN
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen
sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Resviaria Oy on täysin vastuussa koko
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Resviaria Oy on hankkinut suojan palauttaakseen
suorittamasi maksut ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi sitä varalta, että
yrityksestä tulee maksukyvytön.
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja toukokuussa 2018
allekirjoittamia yleisiä matkaehtoja. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu
ottaen huomioon matkapaketteja koskevan direktiivin (EU2015/2302) ja lain pakottavat säännökset. Matkan
erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja:
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT
Matka maksetaan kahdessa erässä: ennakkomaksu 100 euroa, jonka eräpäivä on 29.11. Loppumaksu erääntyy
4.5.2020 mennessä. Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun.
PERUUTUSEHDOT:
- Mikäli matka peruutetaan viimeistään 31.3., veloitetaan toimistokulut 50 € + lipun hinta 71 €.
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 31.3., mutta viimeistään 5.5., veloitetaan
varausmaksu + lipun hinta 71 €.
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 5.5. mutta viimeistään 28.5., veloitetaan 50 % matkan hinnasta +
lipun hinta 71 €
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 28.5., peritään 95 % matkan hinnasta + lipun hinta 71 €.
Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden matkustajan seurue majoittuu samaan huoneeseen ja joku
seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen
johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä ryhmä
voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä,
jolloin matkalle lähtevä ryhmä vastaa mahdollisista lisäkuluista.
Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalla sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua
matkaan siksi, ettei hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa
passia tai viisumia, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. Matka ei sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme
jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus
oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman
varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös
vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos
kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on
rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön
vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla).
Matkustajalla on oikeus luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää matkalle
osallistumista koskevat ehdot. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen
muutoksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä yhteistyökumppanin veloittamat todelliset kulut.
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista,
jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää,
vaikka kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä olosuhteita voivat olla esim. viranomaismääräykset,
ilmatilarajoitukset, sotatoimet, luonnonkatastrofit. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin
keskeytyminen voi olla kyseisiä syitä.
Tietoa turvallisuustilanteesta saat ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi ja rokotuksista/
terveystilanteesta saat nettisivulta www.rokote.fi.
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI
Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle
ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 20 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset matkustajan jo maksamat maksut palautetaan
peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille. Matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä
matkustajia.

MATKUSTAJAN REKLAMAATIOVELVOLLISUUS
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän
edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin
oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän suorituksessa olleeseen virheeseen.
MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VAHINGOISTA
Resviaria Oy järjestää vapaa-ajanmatkoja eikä ole vahingonkorvausvelvollinen liikeasioille välillisesti aiheutuvista
ongelmista, jos esim. matkalta paluu myöhästyy. Matkanjärjestäjä ei ole korvausvelvollinen matkustajan itse
matkaohjelmaan tekemistä muutoksista tai käyttämättömistä palveluista. Resviaria Oy ei vastaa Ilmajoen
musiikkijuhlien ohjelmasta tai mahdollisista ohjelmaan tulevista muutoksista.
MIES- JA NAISPAIKAT
Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneen lisämaksun, mikäli toista mies- tai
naispaikkalaista ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa.
MATKUSTAJATIEDOT
Matkustajat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta matkustajatietoja tai anna etukäteistietoja
matkalle osallistujista. Tietojen luovuttaminen ei jälkikäteenkään ole luvallista. Täten pyydämme Teitä itse
vaihtamaan matkalla solmimienne tuttavuuksien kanssa yhteystietonne.
RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 50 euroa/henkilö.

