
 

   
Kesäinen kulttuurimatka ja Savonlinnan oopperajuhlat 9-10.7.2021 * 
 
Olavinlinnassa nähdään Georges Bizetin Carmen, 1930-luvun Espanjaan viety,  
oopperajuhlien rakastettu versio. 
 
Oopperamatkan ateriat nautitaan Kenkäveron ja Tertin kartanon lounaspöydissä,  
aikaa on myös puutarhoissa kiertelyyn ja putiikeissa käyntiin.  
Matkalla lisäksi opastetut vierailut Heinolan kaupungin- ja taidemuseoissa sekä taidekeskus Salmelassa. 
 
Matkaohjelma lyhyesti 
 

1. päivä 9.7.2021 Perjantai 
Aamulla klo 8.00 kokoonnumme Helsingissä Mikonkadun tilausajolaiturilla, Aleksis Kiven patsaan läheisyydessä. 
Pysähdymme tauolle Lahden Renkomäen ABC-llä, josta matka jatkuu Heinolan taide- ja kaupunginmuseon 
näyttelyihin. Kohteet sijaitsevat Kauppakadun varrella, kävelymatkan päässä toisistaan. 

  
Kaupunginmuseossa näyttely ”Arabian ARA-keramiikit”-renessanssin innoittamat sekä taidemuseossa Kati Rapia. 
Voimia. Sarjakuvaoriginaaleja ym. Näyttelyiden jälkeen matkamme jatkuu Mikkeliin Kenkäveroon,  
jossa nautitaan kesäinen lounas. Aikaa myös puutarhassa ja putiikeissa kiertelyyn. Matka jatkuu Savonlinnaan,  
jossa majoittuminen Pietari Kylliäiseen.  

   
Ennen oopperaa nautimme hotellilla tervetulojuoman ja kuulemme Aarno Cronvallin oopperaesittelyn. 

Illalla klo 19:00 Georges Bizet Carmen 
Carmen on kiihkeä ja kesytön. Se on vapaan naisen lakeja tottelematonta rakkautta, polttavaa intohimoa, 
mustasukkaisuutta ja kohtalonuskoa. Syvemmälle porautuessa maailman suosituimmasta oopperasta löytyy  
lisää kerroksia: Ehkä Carmenin levottomuutta lietsoo perustavaa laatua oleva tarve kuulua johonkin – ja jollekin.   
Bizet punoi sävellykseensä sevillalaisen poljennon, mutta myös kotimaansa ranskalaisen hienostuneisuuden ja 
kepeyden.  https://operafestival.fi/ohjelmisto/carmen/ 

2. päivä 10.7.2021 Lauantai 

Aamiainen hotellissa. Aamupäivä aikaa käydä Savonlinnan torilla. 
Puolilta päivin matka jatkuu kohti Mikkeliä ja saavumme viehättävään Tertin kartanoon. 
Lounaan jälkeen aikaa käyskennellä puutarhassa ja kierrellä putiikeissa. 
Vieraiden kestitsemisellä on Tertissä pitkät perinteet. Kartanon keittiö loihtii itse tuotetusta lähiruoasta  
kansainvälisen tason elämyksiä. Vakuutena siitä on mm. arvostettu Chaine des Rotisseurs –kilpi.  
Vilja, vihannekset, mausteyrtit, marjat ja sienet ovat omien maiden antimia. 



 

     
Matka jatkuu kohti Mäntyharjua ja Salmelan taidenäyttelyitä. 
Salmelassa rakastetun Reidar Särestöniemen teoskokoelma, joka muodostuu Kirsi ja Keio Eerikäisen säätiön  
sekä useiden yksityiskokoelmien teoksista. Näyttelyyn tuovat uudet teoskokoelmansa myös Marika Mäkelä,  
Rafael Wardi ja Mi Kuoppa, minkä lisäksi teoksia on esillä Nina Ternolta ja Harri Leppäseltä.  
Kesän nuori taiteilija on kuvataidekilpailussa 2020 yleisön suosikikseen äänestämä Suvi Malek.  
Domanderin alueella teoskokoelmansa esittelevät mm. kuvataidekilpailun voittaja  
Anna-Liisa Kankaanmäki sekä Kia Taegen, Elisa Marin, Markus Still ja Kaisamaisa Erämies.  
Teoskokoelmansa tuovat esille myös Anni Jokitalo, Tilla Kekki, Inari Krohn, Johanna Lumme,  
Vilmalotta Olivia Schaffhauser ja Kaisa-Tuulia Tuomi.  
 
Myöhemmin iltapäivällä matka jatkuu takaisin Lahteen ja Renkomäen pysähdyksen jälkeen kohti Helsinkiä, 
jonne saavutaan n. klo 20:00. 
 

 
Hintaan sisältyy:    
*Tilausbussikuljetukset ohjelman mukaan  
*Majoitus 2 tai 1 hengen huoneessa aamiaisella Hotelli Pietari Kylliäinen. 
*Ohjelmassa mainitut ateriat (Kenkävero ja Tertti) 
*Tervetulojuoma 
*Oopperalippu A-katsomossa  
*Sisäänpääsymaksut ja opastetut kierrokset ohjelman mukaan, 
  (Heinolan taide- ja kaupunginmuseo ja taidekeskus Salmela)  
  *Matkanjohtajan palvelut kokomatkan ajan 
 
Matkan hinta 648 €/hlö kahden hengen huoneessa (Ennakkovaraajan hinta: 610 €/hlö) 
Yhden hengen huonelisä +55 € (yhden hengen huoneita rajoitettu määrä) 
 
*Oopperajuhlien viimekesän ohjelmisto siirrettiin viime kesältä ajalle 2.7.–31.7.2021;  
Osittaiset muutokset ohjelmistossa ja esiintyjissä ovat mahdollisia. 
Olavinlinnassa varmistetaan kesän festivaalille mahdollisimman turvalliset olot.  
Turvavälit saadaan supistamalla yleisön määrää Olavinlinnassa lähes puoleen normaalista.  
Katsomoon mahtuu turvavälein n. 1200 henkeä normaalin reilun 2200 katsojan sijasta. 
 

Matkan järjestäjä SoileTours Oy on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä   
puhelin: 09- 41 29 344   info@soiletours.com.  www.soiletours.com   
Rekisteritunnus 3725/00/MjMv.  
Small 24955.  
 


