
 

   
8-9.7.2022 Kesäinen kulttuurimatka ja Savonlinnan oopperajuhlat  
Olavinlinnassa Georges Bizetin Carmen! 

 
Kahden päivän matkaan sisältyy mm. oma bussi, majoitus Pietari Kylliäisessä aamiaisineen,  
tervetulojuoma, oopperaliput A-katsomossa hyvillä paikoilla, vähintään 2 opastettua kulttuurikohdetta sisäänpääsyineen. 
Oopperamatkan ateriat nautitaan kesäisissä pitopöydissä. Tarkempi retkiohjelma päivittyy myöhemmin. 

 
Matkaohjelma lyhyesti 

1. päivä 8.7.2021 Perjantai 
Aamulla klo 8.00 kokoonnumme Helsingissä Mikonkadun tilausajolaiturilla, Aleksis Kiven patsaan läheisyydessä.  
Päivän aikana opastettu retki ja lounas. 
Savonlinnaan saavutaan myöhemmin iltapäivällä ja majoittuminen Pietari Kylliäiseen.  
Ennen oopperaa nautimme hotellilla tervetulojuoman. 

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 katsottaessa maailman suosituimmasta oopperasta avautuu  
lisää kerroksia: Ehkä Carmenin levottomuutta lietsoo perustavaa laatua oleva tarve kuulua johonkin ja jollekin. 

”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. 

 
 2.          päivä 9.7.2021 Lauantai 
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä aikaa käydä Savonlinnan torilla. 
Puolilta päivin matka jatkuu kohti Mikkeliä ja saavumme viehättävään Tertin kartanoon. 
Ennen lounasta aikaa käyskennellä puutarhassa ja 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. 
*2 lounasta ruokajuomineen 
*Tervetulojuoma 
*Oopperalippu A-katsomossa  
*Sisäänpääsymaksut ja opastetut kierrokset (vähintään 2 kulttuurikohdetta) 
 *Matkanjohtajan palvelut kokomatkan ajan 
* Alv 
Matkan hinta 648 €/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.  
 


