Turun Taidemuseon Ystävät taidematka Kööpenhaminaan
24.-27.4.2020
Tervetuloa näkemään Kööpenhaminan kiinnostavimmat taidekohteet ja kokemaan myös moderni
Kööpenhamina. Vierailemme kaikissa Kööpenhaminan merkittävimmissä taidemuseoissa nähden
modernia, pohjoismaista, ranskalaista taidetta sekä veistoksia eri aikakausilta. Näemme myös
kauniita puistoja ja vierailemme Amalienborgin kuninkaanlinnassa. Meillä on oma suomenkielinen
paikallisopas. Finnairin lennot kätevästi Turusta. Kodikas hotellimme sijaitsee rauhallisella
sivukadulla, jonka ympärillä on ruokapaikkoja ja hyvät yhteydet eri alueille.
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Matkaohjelma
24.4. perjantai | kaupunkikierros, lounas, Louisianan Modernin taiteen museo
Bussi ja oppaamme noutaa meidät lentokentältä, josta lähdemme heti matkaan Kööpenhaminan kauniille kaupunkikierrokselle. Saamme yleiskuvan kaupungista, näemme tunnetut maamerkit, linnat, puistot ja suuren kuuluisan Merenneitopatsaan. Kuulemme Tanskasta, kuninkaallisista
ja tanskalaisesta hyggestä. Kierroksen aikana syömme yhteisen lounaan.
Lopuksi ohjelmassa on Lousiana Museum of Modern Art. Se on Tanskan hienoin maalaus- ja
veistotaiteen nykytaidetta esittelevä museo, jonka kokoelmiin kuuluu yli 4000 teosta. Vanhimmat teokset ovat 40-luvulta, uusimmat tätä päivää, mm. Giacometti, Warhol, Hockney. Pysyvän
näyttelyn lisäksi museolla on vuosittain vaihtuvia, merkittäviä näyttelyitä sekä ulkomailta että
kotimaasta. Juutinrauman salmella sijaitseva museorakennus on kaunis esimerkki tanskalaisesta
arkkitehtuurista. Puistossa on yli 60 veistosta.
Päivä päättyy hotellille, jossa majoittautuminen ja vapaa ilta. Hotellimme sijaitsee ravintola-alueella, joten ympärillä useita hyvätasoisia ravintoloita niille, jotka haluavat omatoimisesti syödä
päivällistä. Tivoliin on vain 10 minuutin kävelymatka. Myös hotellin ravintolaa voi suositella.
25.4. lauantai | Thorvaldsens Museum, lounas, GL Strand, Carlsberg Glyptotek
Tänään on kävelypäivä, joka alkaa oppaan johdolla 20 minuutin kävelyllä ensimmäiselle museolle. Päivän aikana yhteinen lounas ja tutustuminen kolmeen museoon, joista vähintään yhdessä
meillä on erikoisopastus.
Thorvaldsenin taidemuseo on omistettu tanskalaisen kuvanveistäjän Bertel Thorvaldsenin teoksille. Museo avattiin vuonna 1848, ja se on Tanskan ensimmäinen julkinen museorakennus.
GL Strand on taideyhdistyksen omistama, 2010 uudistettu museo, jossa meillä erikoisopastus.
Museon valikoima on modernia taidetta.
Ny Carlsberg Glyptotek taidemuseon on perustanut 1882 panimon omistaja Carl Jacobsen, joka
perusti yhden aikansa suurimmista yksityisistä taidekokoelmista. Museolla on mm. upea ranskalaisen taiteen kokoelma ja hienostunut talvipuutarha, jossa kannattaa ehdottomasti vierailla.
Illalla mahdollisuus lisämaksulliseen Richard Straussin Ariadne on Naxos -oopperaan Oopperatalon suurella näyttämöllä klo 20. Moderni versio, esityskieli saksa. Yhteiskuljetus.
26.4. sunnuntai | Arken Museum, Amalienborg, Statens Museum for Kunst, yhteinen
illallinen Tivolissa
Sunnuntaina bussi ja opas vievät meidät kohti modernin nykytaiteen museoon Arkeniin. Museo
sijaitsee noin 15 kilometriä Kööpenhaminasta etelään, meren äärellä Køgenlahdella. Sen on
suunnitellut Søren Robert Lund. Se avattiin 1996 osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta.
Museolta suuntaamme kohti kuninkaallista Kööpenhaminaa ja Amalieborgin kuninkaanlinnaa,
jossa kuningasperhe asuu talvisin. Linna koostuu neljästä kauniista rokokoopalatsista.
Viimeinen museomme on Tanskan kansallisgalleria Statens Museum for Kunst, joka on maan
suurin taidemuseo. Täällä vierailemme vain valituissa osissa museota, mm. ranskalainen taide.
Keväällä vaihtuvana näyttelynä on tanskalaisen Anna Ancherin retrospektiivinen näyttely.
Illalla yhteinen 3 lajin illallinen Tivolissa perinteikkäässä Brdr. Price -ravintolassa.
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27.4. maanantai |aamulla omaa aikaa, moderni design Kööpenhamina, myöhäinen lounas ennen lentokentälle siirtymistä
Aamupäivä vapaata aikaa ostoksille tai kävelylle esim. Strøgetin kävelykaduilla.
Opas ja bussi noutavat meidät iltapäivällä hotellilta ja iltapäivän teemana meillä on moderni Kööpenhaminan design ja arkkitehtuuri. Näemme upeaa, innovatiivista tanskalaista kaupunkisuunnittelua, erilaista arkkitehtuuria ja kuuluisaa tanskalaista designia - mm. BLOX, Mountain dwellings, VM-House, 8-tallet, Black Diamond/Royal Library.
Ennen lentokentälle menoa syömme yhteisen lounaan myöhemmin iltapäivällä.
Lennot Finnairilla, lähtö ja paluu Turun lentokenttä
AY 649 24APR TKUHEL 10.45-11.20 ja AY 953 24APR HELCPH 12.00-12.40
AY 960 27APR CPHHEL 20.15-22.50 ja AY 229 27APR HELTKU 23.45-00.20(+1)
Majoitus
First Hotel Mayfair ****, Helgolandsgade 3, 1653 København
www.firsthotels.com/hotels/denmark/copenhagen/first-hotel-mayfair
Hotelli on kodikas ja sijainti erinomainen keskellä Kööpenhaminan
ravintola- ja galleria-aluetta. Tivoliin 5 min. kävelymatka. Hotellilla
on myös oma suosittu ravintola. Huoneissa ilmainen WiFi.
Matkan ajankohta

24. – 27. huhtikuuta 2020

Matkan kokonaishinta 1095 € / hlö, kun ryhmässä on minimi 35 lähtijää
Matkan alustavaan hintaan sisältyy
• lennot Turku-Helsinki–Kööpenhamina–Helsinki-Turku lentoveroineen
• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen
• ohjelman mukaiset kuljetukset
• sisäänpääsyt kaikkiin vierailukohteisiin
• 72 h Copenhagen Card, jolla paikallisliikenne ja monet nähtävyydet ilmaiseksi,
lisäksi alennuksia monissa kohteissa
• suomenkielinen opas joka päivä
• ateriat: 3 lounasta ja 1 päivällinen (sis. vesi, kahvi/tee)
Lisämaksusta
• yhden hengen huone lisämaksu 198 €
• oopperalippu 25.4. Ariadne on Naxos -oopperaan 156€, sisältää kuljetukset
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot.
Ilmoittautumiset

Oy Kon-Tiki Tours Ltd

anneli.vesa@gmail.com huonekavereittain ja -tyypeittäin
17.01.2020 mennessä. Ilmoita samalla osoite, sähköpostiosoite,
puhelin ja ruokarajoitteet. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
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Maksuehto

Ennakkomaksu 300 € / hlö + mahdollinen oopperalippu, eräpäivä 31.01.2020. Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua.

Hinnat perustuvat 12.08.2019 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteutuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 35.
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien
ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme
www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne.
Ystävällisin terveisin
Marita Björkbom-Ristimäki
asiakkuuspäällikkö
040-7698746 | marita@kontiki.fi | www.kontiki.fi
Linnankatu 13 a A 17, 20100 Turku

Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours
Fredrikinkatu 25 A 10 (2.krs), 00120 Helsinki
Tel. +358 (0)9 466 300
info@kontiki.fi | www.kontiki.fi

Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja
eri teemoilla ympäri maailmaa. Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja lintumatkat sekä kulttuuri- ja wellness-matkat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla. Senioriryhmiin erikoistunut MatkaSeniorit-klubi,
metsä- ja maatalouden erikoismatkoja tekevä Trio Travels sekä urheilumatkoihin erikoistunut Björk &
Boström ovat myös tuotemerkkejämme. Kon-Tiki palvelee yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja yhteistyössä valittujen medioiden kanssa.
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