
 

Kesäretki 
Raaseporiin 
ja Hankoon 

18.–19.8. 
2021

Retken aikataulu

Ke–to 18.–19.8.

Lähtö klo 6.30 Tampere Vanha 
kirkko, klo 7.00 Kangasalan tori, 
7.20 Pälkäne MH ja klo 7.45 
Valkeakosken linja-autoasema. 
Pääset kyytiin myös väliltä,  
kun kerrot ilmoittautuessasi 
tarkan pysäkin.  
Paluu Kangasalle noin klo 19.45  
ja Tampereelle noin klo 20.15. 
Retken järjestää Kangasalan 
Suomi–Venäjä-seura, ja se on 
kaikille avoin. 

Kuvat: Mustion linna
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EKTA-museossa Raaseporissa 
on kaksi pysyvää näyttelyä, 
”Helene Schjerfbeck – Elämä  
ja taide” sekä ”Kaikkien aikojen 
Raasepori”. Lisäksi vuosittain 
vaihtuva näyttely. 

Helene Schjerfbeckiin 
tutustumme myös 
kaupunkikävelyllä. 
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Kangasalan Suomi–Venäjä-seuran retki 18.–19.8.2021

Keskiviikkona 18.8. käymme upeassa Mustion linnassa ja historiallisessa 
Raaseporin rauniolinnassa. Lounas. Tammisaaressa kuljemme Helene 
Schjerfbeckin jalanjäljissä ja tutustumme EKTA-museoon. Majoitus  
ja päivällisbuffet Sea Front -hotellissa meren rannalla pienen 
kävelymatkan päässä Tammisaaren keskustasta.

Torstaina 19.8. tutustumme Hankoon bussilla ja kävellen (2,5 h). 
Paikallinen opas kertoo nykypäivästä ja historiasta, mm. Neuvosto- 
liiton vuokra-ajasta Hankoniemellä. Opastuksen aikana käymme 
Vesitornissa katsomassa merimaisemia ja nautimme tunnelmallisesta 
pianokonsertista Hangon kirkossa. Lounas. Paluumatkalla pistäydymme 
Dragsvikissa punavankien muistomerkillä ja jatkamme Lohjalle, missä 
tutustumme yhteen Suomen merkittävimmistä keskiaikaisista kirkoista.

Hintaan sisältyvät:
– Kuljetus hyvätasoisella isolla turistibussilla
– Majoitus sekä päivällis- ja aamiaisbuffet Sea Front -hotellissa
– 2 lounasta: Raaseporin Linnanvoudin tuvassa ja Hangon Casinolla
– Opastetut käynnit Mustion linnassa, Raaseporin linnassa,   
   EKTA-museossa ja Lohjan kirkossa 
– Draamaopastus ”Helene Schjerfbeckin jalanjäljissä” 
– Opastus Hangossa, käynti Vesitornissa ja musiikkituokio kirkossa.

Ilmoittautuminen ja maksut 

Ilmoittautumiset: Mirjaliisa Kilpelä, mirja.kilpela@pp1.inet.fi, 
puh. 040 553 6520.  
Retken hinta 2 h huoneessa hotellissa on museokortin 
omistaville 278 € ja museokortittomille 290 €.  
1 hengen huoneen lisämaksu 52 €.  
Ilmoittauduttaessa maksetaan 50 €/hlö SVS Kangasalan tilille  
FI21 5104 0020 1415 56, viitenumero 7799.  
Loppumaksun eräpäivä on 8.7., sama viitenumero.  
Erillisiä laskuja ei lähetetä.  
Matkustajat vastaavat itse omasta vakuutusturvastaan. 
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo kuukautta ennen 
matkaa. Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matkapalvelu Liisa Hietala Oy 
Retken ohjelman suunnittelusta vastaa Kangasalan SVS.  
Koronatilanne saattaa aiheuttaa ohjelmaan muutoksia.  

Tammisaaren vanhan kaupungin idylliä
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