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TEATTERIMATKA TAMPEREELLE KORPELAN
KUJANJUOKSU 01.-02.08.2020

Kesäinen matkamme Tampereelle tarjoaa luonnon kauneutta,
taattua kesäteatterikomediaa ja mielenkiintoisen museokohteen!
Tampereen Komediateatterin Korpelan kujanjuoksurooleissa ovat pääosin tv:stä
tutut kasvot mm. Esa Latva-Äijö, Janne Kataja, Karoliina Vanne, Tuija Vuolle jne.

MATKAOHJELMA
01.08 lauantai
04:30 Raahe linja-autoasema
04:55 Pyhäjoki S-market
05:30 Kalajoki linja-autoasema
05:45 Alavieska SEO
06:10 Ylivieska linja-autoasema
06:35 Nivala Neste
07:00 Haapajärvi ABC
Matkaa jatketaan sopivia taukoja pidellen kohti Hämettä.
Torisevan kuuluisat Rotkojärvet sijaitsevat kantatie 66 varrella n. 5 km Virtain keskustasta Ruoveden suuntaan.
Rotkojärvet ovat kuuluisia syvyydestään ja jylhien kallioiden tavoin äkkijyrkistä rannoistaan. Jylhissä maisemissa
sijaitsee Torisevan kahvimaja, jossa voi nautiskella kahvista ja ihanista herkuista. Lotta Svärd -järjestön vuonna 1936
perustama Kahvimaja henkii vielä tänäkin päivänä entisajan kodikasta kahvilatunnelmaa. Saavumme Tampereelle ja
majoitumme. Hotellivieraille saunat lämpimänä klo 15-23.
15:30 Ruokailu hotellin ravintolassa (kaksi ruokalajia).
Bussikuljetus Tampereen komediateatteriin.
18:00 Korpelan kujanjuoksu alkaa. Komediateatterin rakennuksen sisäpihalta Tampellan sydämestä löytyy täysin
katettu kesäteatterikatsomo non 800 henkilölle. Esityksen päätyttyä kuljetu hotellille.

02.08 sunnuntai
Aamiainen tarjolla tunnelmallisissa veturitalleissa alkaen klo 07:00.
09:15 Lähtö kotimatkalle.
10:00-11:00 Kangasalan Vehoniemenharjulla tutustumme Vehoniemen Automuseoon. Automuseon vieressä
sijaitsee myös vuonna 1927 rakennettu näkötorni.
Kahviossa nautimme kahvit kuuluisan valkosuklaakakun kera.
Matka jatkuu Jämsän kautta Vaajakoskelle.
15:00-16:30 Vaajakoskella lounastamme Savutuvan Apajalla., joka sijaitsee upealla paikalla Päijänteen syleilyssä,
luonnonsuojellussa Haapasaaressa. Savutuvan Apaja koostuu yli 30 keskisuomalaisesta talonpoikaisrakennuksesta,
joista vanhin on yli 250 vuotta. Pihapiiri ja sen hirsiset rakennukset henkivät vanhan Suomen tarinaa tarjoten
rauhaisan ja kiireettömän paikan. Tarinakierros esittelee kohdetta tarkemmin, kesto 20 minuuttia.
Täältä jatkamme lähtöpaikkakunnille.
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HINTA
Hinta
290 €/henkilö kahden hengen huoneessa.
273 €/henkilö kolmen hengen huoneessa.
Hintaan sisältyy:
* ohjelman mukaiset bussimatkat
* yhden yön majoitus hotellissa aamiaisineen
* kahden ruokalajin ateria hotellin ravintolassa
* asiakassauna hotellissa
* teatterilippu
* kahvit valkosuklaakakun kera Vehoniemen Automuseon kahvilassa
* lounas ja kohteen esittely Savutuvan Apajilla
Yhden hengen huonelisä 55 €.
Hotelli
Solo Sokos Hotel Torni Tampere
Ratapihankatu 43, 33100 Tampere.
Puh. 020 1234 634
www.sokoshotels.fi

