
 

 

 

 

  

    

  

  

 

 

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT 
OLAVINLINNASSA LA-SU 02.-03.07. 

Lähde nauttimaan intohimoisesta Carmen-oopperasta Olavinlinnaan 
tulevana kesänä sekä vierailemaan Johanna Oraksen Taidekartanossa 

Punkaharjulla.  

Lähdemme matkaan Kanta-Hämeestä lauantaiaamuna 2.7. Menomatkalla ruokailemme Tertin 
Kartanossa maittavan ja monipuolisen lounaan, ja samalla kuulemme palan tämän kartanon pitkää 

historiaa, joka ylettää aina 1500-luvulle asti. Mahdollisuus tehdä paikan päällä ostoksia vaikkapa 
tuliaisiksi Kartanon tallipuodista. 

Itse Savonlinnaan saavumme iltapäivällä, jolloin jää vielä hyvin aikaa piipahtaa vaikkapa kesäisellä 
torilla tai tutustumassa muutoin kauniiseen kesäkaupunkiin. Savonlinnassa majoitumme hotelli Pietari 

Kylliäiseen, josta on noin alle kilometrin (1km) kävelymatka Olavinlinnaan oopperajuhlille. 
Heinäkuisena lauantai-iltana on mukavaa nauttia taianomaisesta tunnelmasta Carmenin lumoissa 

(joka on yksi suosituimmista oopperoista). 

Sunnuntaina 3.7. lähdemme aamiaisen jälkeen upealle Punkaharjulle tutustumaan Taidekartano 
Johanna Oraksen näyttelyihin Johannan itsensä ja miehensä Reijo Oraksen johdolla. Kansallismaiseman 

syleilyssä sijaitseva Taidekartano kutsuu vierailijat aidosti mukaan taiteen kiehtovaan maailmaan. 
Maalausten ja leppoisan tunnelman äärellä voi hetkeksi unohtaa arjen kiireet ja antaa siveltimen 

vetojen viedä pienelle seikkailulle.  

Tämän vierailun jälkeen siirrymme ruokailemaan Punkaharju Resortiin.                                                           
Vatsat pinkeinä on mukava aloittaa kotimatka. 

MATKAN HINTA: ALK. 385€ /hlö – 1hh +60€                                  

Sis. kuljetukset, yöpyminen 2hh aamiaisella, lounaat Tertin Kartanossa ja 

Punkaharju Resortissa, pääsylippu oopperajuhlille sekä vierailun 

Taidekartanossa 

  



  

LISÄTIEDOT JA MATKAEHDOT  
 

Matkan aikataulu ja ohjelma: 

 
02.07.  

Lähdemme la-aamuna seuraavan reitin mukaisesti: 

Klo 7:40 Rengon Teboil – Klo 8:05 Parolan R-kioski – Klo 8:20 Wetterhoff, Hml – Klo 8:45 Turengin la-asema      

– Klo 9:05 Tervakosken la-asema – Klo 9:25 Riihimäen Matkakeskus – Klo 10:20 Lahden Matkakeskus 

Klo 12:00-13:30 lounas ja tutustuminen Tertin Kartanoon (1,5h) 

Klo 15:00 Saapuminen ja majoittuminen Hotelli Pietari Kylliäiseen 

Omaa aikaa sekä omatoiminen siirtyminen hotellilta Olavinlinnaan oopperajuhlille 

Klo 19:00 Olavinlinnassa alkaa Carmen -ooppera (kesto n. 3h) 

03.07.  

Klo 8:00-9:00 Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus 

Klo 9:15 bussi lähtee Taidekartanolle 

Klo n. 9:45 tutustuminen näyttelyyn ja Taidekartanoon (1,5h) 

Klo 11:45 Lounas Punkaharju Resortissa 

Klo 12:30 kotimatka alkaa 

Klo 18:30 mennessä omilla paikkakunnilla (Paluumatkalla omakustanteinen tauko) 

 

 

KYSY MEILTÄ LISÄTIETOJA! 

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.04.2022. Tällöin laskutamme myös varausmaksun, 

joka on -30% matkan hinnasta. Loput laskutamme n. 4 viikkoa ennen matkaa. Matkan voi 

myös maksaa kokonaan yhdellä laskulla. 
Tarkistathan aina ennen matkaa, että passisi / henkilökorttisi sekä matkavakuutuksesi on voimassa matkan ajan. 

Koronapassista ja muista matkustuskäytännöissä neuvomme ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse toimistoomme  044-9886896    
tai sähköpostitse valmismatkat@hamebus.fi  

Matka toteutuu vähintään 20 lähtijällä.  

Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, jotka vähentävät ilmassa leijuvia 
bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme käsidesiä ja suosittelemme käyttämään kasvomaskia matkan 

aikana sisätiloissa.  

Pidätämme oikeuden matkan aikataulu- ja ohjelma muutoksiin. 

HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on merkitty 
matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin. Sovellamme yleisiä 

valmismatkaehtoja. Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
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CARMEN – OOPPERA 

Säveltäjä Georges Bizet 

”Carmen on kiihkeä ja kesytön. Se on vapaan naisen lakeja tottelematonta rakkautta, 

polttavaa intohimoa, mustasukkaisuutta ja kohtalonuskoa. Syvemmälle porautuessa 

maailman suosituimmasta oopperasta löytyy lisää kierroksia: ehkä Carmenin 

levottomuutta lietsoo perustavaa laatua oleva tarve kuulua johonkin – ja jollekin.” 

Kieli: ranska, tekstitys: suomi ja englanti, kesto 3h 15min 

”Carmenin elämän ja rakkauden nälkä on äärimmäisen kiehtovaa. Taiteilijana 

ymmärrän hänen paloaan ja intohimoaan. Tuli mitä tuli, niin sydämellä mennään”, 

sanoo nimiroolissa leiskuva Tuija Knihtilä. 

”Mukana ovat myös mm. Marjukka Tepponen ja Annika Leino, Cardiffin Singer of the 

World -laulukilpailun voittaja Andrei Kymach sekä ilmiömäinen Amadi Lagha (Don 

José), jonka yleisö taputti toistamaan aariansa kesällä 2018 Turandotissa. 

Bizet punoi sävellykseensä sevillalaisen poljennon, mutta myös oman kulttuurinsa 

ranskalaisen hienostuneisuuden ja kepeyden. Carmen on osoitus Bizet’n 

dramaturgisesta vaistosta. Luvassa on unohtumaton ilta.” 

Musiikin johto: Ramón Tebar, ohjaus: Marinne Mörck, lavastus: Anna Kontek, puvut: 

Ann-Maria Anttila, valaistus: Thorsten Dahn, koreografi: Anna Palmio, kuorot: 

Savonlinnan Oopperajuhlakuoro, Savonlinnan Oopperajuhlien lapsikuoro, 

Savonlinnan Oopperajuhlaorkesteri 


