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SPF sommarresa till Valamo och sydöstra Finland 2-5.8.2021 

 

Sommarresan i östra -sydöstra delen av vårt land. Valamo kloster i Heinävesi med sin lugna atmosfär 

och en insikt i klosterlivet, samt en stilla kryssning på Juojärvi. 

Olofsborgs mäktiga borg i Nyslott och vårt lands största träkyrka, Kerimäki, skogsmuseet i Luosto och 

Finlands nationallandskap: Punkaharju åsen. 

 

1) Måndag 2.8 

Uppsamling av resenärer och vi kör till Lappo där vi avnjuter vår första 

kaffepaus vid Cafe Annalan En underbar plats med lite inredningsartiklar. 

Färden fortsätter mot Saarijärvi och restaurang Ruustinna där vi avnjuter 

dagens lunch. Efter lunchen kör vi till Varkaus för ett besök vid Mekaniska 

Musikmuseet. Detta museum är det enda i sitt slag i hela världen och inte 

bara ett museum utan en hel upplevelse och en show. Här finns 400 olika 

musikstycken allt från Mozart till Lady Gaga, och instrumenten spelar själva 

och guiderna gör showen. En mycket speciell upplevelse. Bussen kör vidare så fram till Heinävesi där vi checkar in 

vid hotellet i 2-pers rum. Gemensam buffémiddag vid hotellet. 

 

2) Tisdag 3.8 

Hotellfrukost i lugn och ro, därefter kör bussen oss till Karvia där vi kl. 10:30 

går ombord på m/s Sergei för en kryssning på sjön Juojärvi. Vi får uppleva ca 

5-7 slussar och även den vackra kanalen Taivallahti kanalen som förbinder 

sjöarna Juojärvi och Varisvesi. Det serveras kaffe och saltbit under båtturen 

och kommer i land vid Valamo klostrets brygga 13:15. Vi möts av en lokal 

guide som berättar om livet i klostret. Det blir en filmförevisning och rundtur 

på området, besök både i gamla och nya klosterkyrkan och 

historieberättelser omkring byggnaderna. Därefter vandrar vi tillbaka till våra rum för en kort paus, eller kanske lite 

shopping i munkarnas butik, där säljs ikoner, souvenirer och deras klostervin i vackra blå flaskor. Före middagen kör 

vi även till nunneklostret Lintula för ett besök och kanske vi köper hem av deras egenhändigt gjorda vaxljus.  Vi har 

en gemensam a la cartemiddag i Trapesan och sover skönt i våra rum. 

 

3) Onsdag 4.8 
Hotellfrukost och utcheckning. Vi besöker Finlands största träkyrka i 

Kerimäki och beundrar byggnadskonsten från den tiden. Vi fortsätter fram 

till Nyslott där vi får en lokal guide med oss som berättar om staden och dess 

historia. Vi kör även ner till Olofsborg ( inget besök inne i borgen ). Vi har en 

kort stund att besöka torget och fortsätter sedan till Luosto där vi börjar 

med lunch och därefter besök i Finlands skogsmuseum. Utställningarna  

berättar  
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mångsidigt och belysande om skogens betydelse i finländarnas liv. Därefter kör vi längsmed Punkaharju åsen och 

tar ett kort stopp uppe på åsen. Vi kör genom Imatra och dess 3 olika centrum och gör ett kort stopp vid forsfåran. 

Vi kommer fram till Villmanstrand och vårt hotell Scandic Patria där vi checkar in i 2-pers. rum. Gemensam middag 

vid hotellet.  

 

4) Torsdag 5.8 

Hotellfrukost och utcheckning. Vi får en lokal guid med oss som går med oss 

genom fästningsområdet och berättar om byggnaderna som i dag fungerar 

som museum, vi gör även ett stopp vid sandslottsområdet som finns i 

staden. Vi bänkar oss i bussen och kör till St Mickel där vi kommer fram till 

restaurang Kenkävero, Finlands största prästgård, som i dag fungerar som 

en omtyckt restaurang. Vi har även möjlighet att där besöka deras trädgård 

och de små shopparna som finns på området. Hemfärden fortsätter med en 

kaffepaus, vi kör via Jyväskylä och till hemtrakterna. Hemma ca 20-tiden. 

 

Resedatum: 2-5.8.2021 

 

Resans pris: 710€/pers. Grupp: 30-50 pers. 

 

I resan ingår: 

- Busstransport i 50-pers. turistbuss 

- Yrkeschaufför 

- Reseledare (från SPF ) 

- 3 x logi i 2-pers rum ( Heinävesi, Villmanstrand) 

- 3 x hotellfrukost 

- 3 x lunch (Saarijärvi, Luosto, St Mikkeli) 

- 3 x middag 

- 2 x kaffe med tilltugg (Lappo, m/s Sergei) 

- guider ( Heinävesi, Nyslott, Villmanstrand) 

- inträden ( musikmuseet,  Luosto) 

- båttur med m/s Sergei (10:30-13:15) 

 

I resan ingår inte: 

- Reseförsäkringar 

- Enkelrumstillägg  ca185€ 

- Måltidsdrycker 

 

Övrigt: 

-Vi förbehåller oss rätten till eventuelle prisförändringar orsakade av hotell och inträdespriser. 


