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Kaatuneitten omaisten hengelliset ja kulttuuripäivät 15-16.9.2018
Lappeenrannassa
Matkaohjelma:
Matkamme toteuttaa Pohjolan matka. Alla tämän hetken tiedot matkasta. Kun saamme Pohjolan matkalta
tarkan suunnitelman, saattaa tähän tulla joitakin lisäyksiä ja tarkennuksia. Kelloajat ja pysähdysten kesto
ovat ”noin” aikoja. Saattavat muuttua sen mukaan, miten matkamme sujuu. Menomatka on leppoista ajelua,
paluumatka tehdään ripeään tahtiin.
Perinteisesti matkalla on myös arvontaa. Tuottehan matkalle sopivaa arvottavaa. Mukavia tarinoita voi myös
ottaa mukaan ja kertoa matkan aikana.
Asusteeksi järjestäjät ovat toivoneet tummaa pukua tai kansallispukua. Kaivettaisiinko joukolla
kansallispuvut esiin. (Jos sattuu olemaan tarve, nyt on hyvä aloittaa laihdutus, jotta puku saadaan sopimaan
päälle, koska niillä on tapana kutistua käyttämättöminä tai omistajansa on vähän pyöristynyt)

Paikka

Lähtö/ perillä

PERJANTAI 14.9.2018
Oulun – Valamon luostari
Lähtö Oulun linja-autoasemalta
Pysähdys 1 lounasaikaan

klo 9.00
klo 12.00

30-45 min

Pysähdys 2

klo 14.00

30 min

Valamon luostari
- Yöpyminen 2 hengen huoneissa
- Päivällinen
- Esittelykierros
- Aamiainen
LAUANTAI 15.9.2018
Valamon luostari - Lappeenranta
Lähtö Valamon luostarista
Pysähdys 1 lounasaikaan

Saapuminen klo
17.00

Lappeenranta Hotelli Lappee
- majoittuminen
Lappeenrannan kiertoajelu
- aloitus ensin kävellen Äiti Karjala
patsaalta Hotelli Lappeen edestä,
sankarihautausmaan esittely
- noustaan busseihin (opas tulee
autoon)
- Ajelu päättyy Sotaorpojen
muistomerkille.
Juhlapaikka:
- ilmoittautuminen
- tulokahvi
Juhlapaikka: iltaohjelma
Hotelli Lappee: Päivällinen

Matka/kesto

Huom

370 km
Lounas kuuluu
matkan hintaan
Pullakahvit, kuuluu
matkan hintaan
Yöpyminen,
päivällinen,
esittelykierros ja
aamiainen kuuluvat
matkan hintaan

250 km
klo 9.00
klo 11.00- 12.00

30-45 min

klo 13.30

1,5 tuntia

klo 15.00
alkaen
klo 17.00
klo 19.00-21.00

Lounas kuuluu
matkan hintaan
Kuuluu matkan
hintaan
Kuuluu matkan
hintaan

Tulokahvi sisältyy
osallistumismaksuun

Kuuluu matkan
hintaan

Oulun seudun sotaorvot ry
SUNNUNTAI 16.9.2018
Hotelli :
- Aamiainen
- huoneiden luovutus ja matkatavarat
tuodaan autoon
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Lähtö kirkkoon
klo 9.30

Aamiainen kuuluu
matkan hintaan
Vaihtovaatteet on
hyvä ottaa eri kassiin
paluumatkaa varten.

Lappeenrannan kirkko
Juhlamessu
Juhlapaikka
- lounas
- pääjuhla
Paluumatka Ouluun
Pysähdys 1
Pysähdys 2 Kahvi ja sämpylä

klo 10:00

klo 16:00
klo 18.00
klo 20.00

550 km
15-20 min
30-40 min

Pysähdys 3
Oulussa

klo 22.00
klo 24.00

15-20 min

Lounas sisältyy
osallistumismaksuun

Kahvi ja sämpylä,
kuuluu matkan
hintaan

Hintaan kuuluu:
-

linja-autokuljetukset
pe 14.9 lounas, pullakahvit, Valamon luostarissa yöpyminen, esittely ja päivällinen
la 15.9 aamiainen Valamossa, lounas, tulokahvit, kiertoajelu, Hotelli Lappeessa yöpyminen ja
päivällinen
su 16.9 aamiainen hotellissa, lounas juhlapaikalla ja matkalla kahvi ja sämpylä

Matkan hinta:
-

Matkan hinta jäsenille on 280€/2hh. Yhden hengen huoneesta lisämaksu 2:lta yöltä on 98 € (=378€).
Yhdistys maksaa jäsenten osallistumismaksun 35€.
Ei jäsenten hinta on 300€/2hh sekä osallistumismaksu 35€ (=335€)

Ilmoittautumien:
-

Sitovat ilmoittautumiset Seppo Turuselle maanantaihin 6.8.2018 mennessä, joko puhelimella tai eri
tapahtumien yhteydessä. Sepon puh 0400-588810. Matkan maksu suoritetaan yhdistyksen tilille
ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään 6.8.2018 mennessä.
Yhdistyksen tilinumero on FI41 5740 8920 0758 57.

-

Lisätietoja matkasta voi kysyä Seppo Turuselta ja Maire Jalanderilta puh 044-0765588. Tilaisuuden
alustava ohjelma löytyy toisesta linkistä ja Huoltoviesti-lehdestä 1/2018.

Antoisaa matkaa kaikille !

