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Turun Taidemuseon ystävät, Taidematka Maarianhaminaan 5.-6.9.2020 
 

Matkaohjelma 

5.9. lauantai | Önningebyn museo, Andersudde - Anders Wiklöfin taidekokoelma 

 

Matka alkaa laivamatkalla Turusta Maarianhaminaan Viking Linen M/S Amorellalla. Laivalla meillä 

on kaksi hyttiä matkatavaroiden säilytykseen. Laivamatkan aikana nautimme lounaan The Buffet 

-ravintolassa klo 12.00. Saavumme Maarianhaminaan klo 14.10, jossa meitä odottaa bussi. Läh-

demme ensin Önningebyn museoon ja sieltä kauniiseen Anders Wiklöfin taidekotiin Andersud-

deen, jossa meillä on opastus klo 15.30. Tämä huvila pitää sisällään yhden Pohjolan hienoim-

mista taidekokoelmista. Kokoelmaan kuuluvat mm. Carl Larsson, Ellen Thesleff, Eero Järnefelt, 

Helene Schjerfbeck, Albert Edelfelt, Anders Zorn. Opastuksen jälkeen bussi vie meidät hotellille. 

Illalla yhteinen illallinen hotellissa.  

 

6.9. sunnuntai | Maarianhaminan taidemuseo, Musolaiva Pommern 

Aamupalan jälkeen vierailukohteemme ovat Ålands Kunstmuseum ja Museolaiva Pommern, 

joissa molemmissa opastus. Nämä kaikki sijaitsevat lähellä toisiaan, joten kuljemme matkat mu-

seoille ja satamaan kävellen. Tarvittaessa halukkaat tilaavat oman taxin. Paluumatkalla klo 15 

ruokailu laivan Oscar à la carte -ravintolassa. Turun satamassa olemme klo 19.50.  

 

Laivamatkat 

Viking Line Turku – Maarianhamina 05.09.2020 klo. 08.45 – 14.10 

Viking Line Maarianhamina - Turku 06.09.2020 klo 14.25 – 19.50 

 

Majoitus Park Alandia Hotel 

3 Norra Esplanadgatan, Mariehamn, Ahvenanmaa 

Ystävällinen perhehotelli ydinkeskustassa lähellä museoita, ravintoloita ja matkustajasatamaa. 

Koko hotelli remontoitu ja uudistettu 2019.  
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Matkakohde  Maarianhamina, Suomi 

Matkan ajankohta  5.-6. syyskuuta 2020 

Matkan alustava hinta  289 € / hlö, kun ryhmässä on minimi 30 lähtijää. Ryhmän maksimi 35. 

 

Matkan alustavaan hintaan sisältyy 

• Laivamatka Turku – Maarianhamina – Turku 

• 2 hyttiä matkatavaroiden säilytykseen mennessä ja paluussa 

• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa aamiaisineen 

• ohjelman mukaiset kuljetukset ja vierailut sisäänpääsylippuineen 

• ateriat:  

o Amorellalla Buffet-lounas (sis. ruokajuomat ml. viini/olut/virvoitusjuomat)  

o 1 ruokalajin illallinen (sis. vesi, kahvi) 

o Viking Gracellä 2 ruokalajin päivällinen a la Carte -ravintolassa (sis. vesi ja kahvi) 

• palvelu- ja toimistomaksut 

 

Lisämaksusta 

• yhden hengen huone 58€ 

• muut mahdolliset palvelut 

 

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei li-

sätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot. 

   

Huom! 6.9. museoiden opastuksista ei ole vahvistusta museoiden poikkeustilan takia.  

 

Ilmoittautumiset 30.6.2020 mennessä 

huonekavereittain ja -tyypeittäin anneli.vesa@gmail.com tai 040-5080260. Ilmoita samalla lai-

vayhtiön vaatima syntymäaikasi ja mahdolliset ruoka- tai muut rajoitteet.  

 

Maksuehto 

Matkasta ei lähetetä ennakkolaskuja. Ilmoittautumispäivän jälkeen lähetetään lasku, jonka erä-

päivä on 6 viikkoa ennen matkan alkua. 

 

Hinnat perustuvat 6.3.2020 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan hinta edellyttää 

ryhmän minimikokoa 30, maksimiryhmä 35.  

 

Vapaaehtoinen tukimaksu ilmastotyöhön 

Voit halutessasi maksaa vapaaehtoisen 10 euron matkakohtaisen tukimaksun ilmastotyöhön. 

Maksusi ohjataan lyhentämättömänä Luonnonperintösäätiölle, joka käyttää varat luonnonsuoje-

lualueiden hankintaan Suomessa. Lahjoittaminen käy vaivattomasti yhdellä klikkauksella verkko-

kaupassamme ja lahjoituksen maksat ennakkomaksun yhteydessä.   

 

Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palve-

luiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät 

kulut. 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oi-

keuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. poltto-

aine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa. 

 

Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtai-

nen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan. 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja ku-

luttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudat-
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taen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuo-

toa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poik-

keuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityis-

ehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme 

www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/ 

 

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne ja muokkaan tarjousta toiveidenne mukaisesti. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Marita Björkbom-Ristimäki 

asiakkuuspäällikkö 

Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours 

Linnankatu 13 a A 17, 20100 Turku 

p.+358 40 769 8746 marita@kontiki.fi | www.kontiki.fi 

 

Kon-Tiki Tours on yksityinen, suomalainen matkatoimisto, joka toteuttaa räätä-

löityjä ryhmämatkoja eri teemoilla ympäri maailmaa. Erikoisosaamistamme ovat 

luonto- ja lintumatkat, kulttuuri- ja wellness-matkat, metsä- ja maatalouden eri-

koismatkat, opinto- ja incentive-matkat sekä fanimatkat erilaisiin urheilutapah-

tumiin suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla.  
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