Kymenlaakson Koukkaus

Pikkujoulureissu 27.11 - 29.11.2020

Matkaisäntänä TVstä tuttu Folke West
Huom! Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun uudet rajoitukset eivät koske
Kymenlaaksoa. Noudatamme kaikkia viranomaisten asianmukaisia
suosituksia.
Pe 09.00 Tervetuloa mukaan kyytiin
Kokoontuminen ja lähtö Kiasmasta, Mannerheimin patsaan vierestä
Pe 11.00 Keisarillinen koski
Opastettu vierailu Langinkoskella Keisari Aleksanteri III kalastusmajalla.
Keisari Aleksanteri IIl oli suuri Suomen ystävä ja hän ihastui syvästi Langinkosken
maisemiin, joten hänelle rakennettiin sinne kalastusmaja, jossa keisari perheineen ja
ystävineen saattoivat rentoutua kalastaen lohta ja ihaillen vapaasti virtaavaa koskea.

Pe 12.30 Kaikki Suomen kalat
Iltapäivällä vieraillaan Kotkan upeassa Maretariumissa ja tutustumme
kaikkiin Suomen kalalajeihin, joita löytyy yllättävän paljon.

Pe 14.00 Sapokan Putoukset ja Seurahuone
Maretariumista jatkamme Sapokan viehättävään Vesipuistoon pienelle iltapäivä kävelylle
ihailemaan kauniita putouksia ennen kuin majoitumme Kotkan parhaimpaan hotelliin
ydinkeskustassa, Sibelius puiston vieressä sijaitsevaan Seurahuoneeseen

Pe.17.00 Perinneravintola Wanha Fiskari
Pienen levon jälkeen siirrymme päivälliselle tunnelmalliseen ravintola Wanhaan Fiskariin
joka sijaitsee Kotkan entisessä Yleisessä Saunassa, jota Junnu Vainio on mieleenpainuvasti ikuistanut saman nimisessä laulussaan.

Pe 19.00 Korkkarit ravintola Kairossa- Viihteellinen viisumatka Eurooppaan

Kairo on varmaan Suomen tunnetuin merimieskapakka ja näin ollen oiva paikka pikkujoulu
viettoon ja mitä parasta ilonpitoa vauhdittaa Kotkan Kaupunginteatteri, joka esittää
kabareen Korkkarit – jossa mennään Euroviisujen siivittäminä musiikkimatkalle läpi
laulavan Euroopan.

Kairo on siitä erikoinen ravintola, että se on yksi niistä harvoista ravintoloista, jonka
sisustus on suojeltu - eikä syyttä sillä vanhat seinämaalaukset ja baarikalusteet luovat
kiehtovan tunnelman.

La 08.00 09.30 Hotelli Seurahuoneen mittava ja maittava aamiasbuffet on katettu
La 10.00 Kotka - merikaupunki vailla vertaa
Aamulla kävely Pyhän Nikolauksen kirkkoon, jossa koemme Pirjo Tikanojan upean Maria
Purpurin rooliopastuksen, joka vie meidät Krimin sodankauhuihin 1855 jolloin Kotka koki
kovia Englannin laivaston polttaessa kaupunkia.

11.30 Merikeskus Vellamon yllättävät näkökulmat,
Mahtavan Vellamon siipien suojassa toimii Kymenlaakson museo, Suomen merimuseo ja
Merivartiomuseo sekä liuta eri tyypisiä erkoisnäyttelyitä. Parastaikaa pääteemana on
sykähdyttävä Ruotsinsalamen taistelu. Muista näyttelyistä mainittakoot, huikeat
Merimonsterit, mittava Iittalan lasitaide näyttely ja hääpuvut vuosien varrella näyttely.

Näyttelykierroksen lomassa pidetään piristävä kahvitauko ja aikaa siunautuu myös
ihmeellisen Vellamon omatoimiseen kiertämiseen.

Upea Illallinen Kotkan klubilla
La 19.00 Kauniisti katettu illallinen kutsuu komeasti restauroidussa Kotkan Klubilla, joka
ennen vanhaa oli pelkästään herrasmiehille varattu. Nautimme herkullisen illallisen ja
myöhemmin siirrymme mystisen Salakapakan puolelle, mikäli löydämme oikean oven!

Su 08.00 - 09.30 Hotelli Seurahuoneen mittava aamiaisbuffet on katettu
Su 10.30 Haminan perinteiset Joulumarkkinat

Haminan perinteiset joulumarkkinat ovat todella mittavat ja valloittavat koko kaupungin
vanhan keskustan, jonne rakennetaan Joulun Satumaa. Meidän vierailupäivänämme
adventtisunnuntaina järjestetään samalla torin vihkiäiset, joten Hamina on todella
parhaimmillaan ja markkinapöydät notkuvat. Myös kulttuuritarjonta on huomioitu
vetonauloina muiden joukossa, Tsaikovskin musiikki ja Jukka Rintalan suunnittelema
Satupalatsi. Alkuun tutustumme Haminan historialliseen keskustaan Tuula Kantolan rooli
oppaan "Apteekkarin rouvan" johdolla, jolloin vieraillaan vanhoissa puukortteleissa ja
Engelin suunnittelemassa Marian kirkossa.

Su 14.00 Keisarillinen raja-asema
Poiketaan Tervasaaren vanhalla keisarisella tulliasemalla, jossa on Helsingin entinen
majakkalaiva ankkurissa. Legendaarinen Patu Patanen tarjoaa viihteelliset iltapäiväkahvit

Su15.00 Ruhtinaan lounas

.
Paluumatkan varrella Ahvenkoskella nautitaan komealla Ruhtinas huvilalla
mestarikalastaja Beni Henrikssonin runsaasta kalakeitosta ja lohileivistä!
Lounaan jälkeen pistäydymme vireisessä Fishermans kalasavustamon myymälässä, jossa
tarjolla uunituoreita kalaherkkuja joulupöytään.
Su 18.00 Arvioutu saapumisaika Helsinkiin

Tervetuloa pikkujoulureissulle!
Tiedustelut ja varaukset
www.folkewest.fi folkealfa@gmail.com puh 0452684066

www.uudenmaanseuramatkat.fi
Matkan hinta: 2 yötä 3 päivää, 545.- / hlö / 2hh, Single 625.Hintaan sisältyy: Matka ohjelman kuljetukset, retket, opatus, 2 hotelli yötä, teatteriliput JA
puolihoito: 2 aamiaista, 1 lounas, 1 päivällinen, 1 illallinen, 3 kahvitusta.
Matkan hinta omalla autolla 475.- / hlö/ 2 hh. Single 555.Lyhyempi matka vain la-su 475.- / hlö/ 2hh, Omalla autolla 405.- hlö/2hh. Singlelisä 45.Noudatamme viranomaisten suosittelemat turvamääräykset
Matkan järjestävät yhteistyössä Uudenmaan Seuramatkat ja Matkatoimisto Kompassi
Katso Folke Westin Kymenlaakso - Alfa TVn ohjelmat osoitteessa
https://www.folkewest.fi

