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JÄRVISYDÄN I RANTSALMI OCH NYA VALAMO KLOSTER I HEINÄVESI,  
PRELIMINÄRT PROGRAM 
 
 
1.9.2020, tisdag 
 
Kl. 7.30 Start från Pargas busstation, kl. 7.30 från Åbo kl. 8.00. 
 Vi kör via Mäntsälä, där vi håller en kaffepaus (ingår inte i priset) i 

Juustoportti/Mäntsälä. Resan fortsätter till St. Michel. Sopplunch i Kenkävero.  
Efter lunch fortsätter vi färden till Juva där vi besöker Rapio kvarn. Kvarnen 
har har varit i bruk över 200 år. Här finns en idyllisk butik och kafeteria. 

 
Kl. 17.00 anländer vi till Hotel & Spa Resort Järvisydän (www.jarvisydan.com), vid 

Saimens strand vid Linnassaaris naturskyddsområde. Inkvartering i  stugor 
(varje stuga har 5 x 2-personers rum med egen toalett och dusch). Middag på 
restaurang Piikatyttö.  

 
2.9.2020, onsdag 
  

Efter frukost bekantar vi oss med HakoApaja Aihkikylä 
(www.porosalmi.net/hakoapaja). Det är Finlands största by byggd av trä från 
sjunkna timmerstockar och Esa Heiskanens livsverk. Vi bekantar oss också 
med konstnären Esa Heiskanens andra arbeten. Färden fortsätter till Varkaus, 
där vi besöker det Mekaniska Musikmuseet. Lunch  avnjuter vi på Kaksi 
Ruusua.  

 
 På eftermiddagen fortsätter vi till Nya Valamo kloster i Heinävesi. Inkvartering 

i klosterhotellet, varefter en guidad tur i området. 
 Efter rundturen får vi njuta av Valamos eget tebord, som bygger på det 

traditionella ryska tebordet. Från innehållet kan nämnas bl.a. te, hallonsylt, 
saltgurka, smetana och honung, laxpastej, honungskaka från Valamo, 
småbröd, sötsaker och frukt. 

 
3.9.2020, torsdag 
  

Efter frukost förflyttar vi oss till Lintula nunnekloster. Guidad tur i området, 
varefter man kan ta en kaffepaus på egen bekostnad.  

  
Resan fortsätter via Pieksamäki till Jyväskylä, där vi avnjuter lunch i 
Viherlandia. 

 

http://www.jarvisydan.com/
http://www.porosalmi.net/hakoapaja
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Efter lunchen fortsätter vi förbi Tammerfors till Åbo, dit vi anländer på kvällen. 
 
Om gruppen så önskar, stannar vi på vägen för en kaffepaus på egen bekostnad. 
 
Pris ca. 350/person. Tillägg för enkelrum 50 euro. 

 
I priset ingår 

- bussresan 
- 5 x måltid (lunch 1.9., 2.9., 3.9., middag 1.9., Valamos tebord 2.9.) 
- alla guidningarna (HakoApaja, Valamo och Lintula) 
- inträde till Mekaniska Musikmuseet i Varkaus 
- 2 x inkvartering i 2-personer rum inkl. frukost 

 
Sista anmälnings- och annulleringsdagen är 31.7.2020.  
Observera, att anmälningen är bindande efter 31.7.2020.  
Resan betalas in på Åbo Svenska Pensionärsklubbens konto FI92 4309 0010 2078 27. 
senast 19.7.2020. Märk betalningen Valamo. 
 
Anmälningarna tas emot av 
Leena Sjöblom, Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f., tel. 040 572 2469, e-post 
leena.sjoblom@pp.inet.fi 
Clara Kronqvist-Sundström, Pargas Svenska Pensionärsförening, tel. 040 867 1948,  
e-post clara.kronqvistsundstrom@gmail.com   
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