
  
 
 
TERVETULOA CATS-MUSIKAALIRETKELLE ! 
 
Olet ilmoittautunut  Saarijärven Marttojen bussiretkelle Cats-musikaaliin Tampereen 
Teatteriin lauantaina 17.11.2018! Lähdössä on kaikkiaan 41 henkilöä. Tässä muistilista 
matkalle valmistautumiseen. 
 
Retken hintaan sisältyy  
Bussikuljetus, aamukahvit leivonnaisen kera Witikkalan Kartanossa,  buffet-lounas 
Patalahden Teboililla, musikaaliliput ja väliaikakahvit leivonnaisen kera 
 
Bussimatka  
- Matkaan lähdetään Tilausliikenne Kärkkäisen bussilla Saarijärven entisen linja-

autoaseman pysäkiltä K-Supermarket Mintun luota klo 8.00. Olethan paikalla hyvissä 
ajoin. 

- Bussi jättää meidät Keskustorille teatterin edustalle, josta meidät myös noudetaan 
lähtiessä.  Jos  torilla sattuu olemaan muuta toimintaa, pysäköintipaikka löytyy kadun 
varrelta läheltä. 

 
Kyytiin muualta kuin lähtöpaikalta 
- Jos haluat mukaan reitin varrelta, ilmoita tarkka, helppo pysähdyspaikka tien varrelta 

hyvissä ajoin ennen matkaa: puh. 040 1281 481/Satu tai 
saarijarvenmartat@gmail.com. Ilmoita samalla puhelinnumero, josta sinut saa 
tarvittaessa kiinni. 

- Bussilla ajetaan Saarijärveltä 13-tietä pitkin kohti nelostietä ja edelleen Jyväskylän 
kautta Jämsään. Paluu samaa reittiä. 

 
Matkavakuutus 
- Huolehdithan, että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus.  
  
Ruoka-ainerajoitteet 
- Aamun  kahvipaikkaan Witikkalan Kartanoon on ilmoitettu tähän mennessä tiedossa 

olevista gluteenilallergikoista.  Retkikahviin kuuluvat korvapuustit ovat laktoosittomia.  
Muuta syötävää voi ostaa omaan piikkiin.  

- Lounaspaikasta Patalahden Teboililta ilmoitettiin, että buffet-pöydässä on 
automaattisesti vaihtoehtoja gluteenittomalle ruokavaliolle, kuten myös punaista lihaa 
karttaville. 

- Tampereen Teatterin väliaikakahvitukseen kuuluva Cats-leivos on gluteeniton ja 
laktoositon. 
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Witikkalan Kartano 
- Aamukahvit on varattu meille klo 9.30 eli puoli tuntia ennen kohteen virallista 

avaamista. Paikassa on pienen kauppamuseon lisäksi monipuolinen lifestyle-myymälä, 
josta saa erilaisten jouluistenkin esineiden ja somisteiden lisäksi vaatteita.  Tarjontaan 
tutustumiseen ja ostoksiin jää hyvin aikaa ennen buffet- lounasta, joka on varattu 
Patalahdesta klo  11.30. Siirtyminen vie noin 10 min. 

 
Teatterin väliaikapalvelut 
- Ryhmällemme on varattu paikat teatterin ravintolasta, joko ylä- tai alakerrasta. Paikasta 

saadaan tieto vasta teatteriin tultaessa.   Kahvit on katettu meitä varten tiettyyn 
paikkaan.  

- Jos haluaa väliajalla muutakin juotavaa tai syötävää, kannattaa tehdä tilaus ennen 
esityksen alkua ravintolan palvelutiskiltä.  Näin välttää jonotusta.  Juomat maksetaan 
ravintolaan, ilmoitetaan oma nimi ja Saarijärven Martat, jolloin juoma on tauolla 
valmiina odottamassa kahvittelupisteessä. 

 
Vaatesäilytys 
- Vaatemaksu on 2 euroa. 

 
Istumapaikat teatterissa 
- Martoille on varattu hyvät paikat katsomosta. Ne sijoittuvat parven riveille 2-4.  

Numeroidut paikkaliput on jaettu ilmoittautumisjärjestyksessä. 
- Liput jaetaan bussissa.  Siellä kiertää myös katsomon pohjakartta, josta kukin voi 

tarkistaa oman paikkansa sijainnin.  Katsomoon siirrytään yhtenä ryhmänä 
vahtimestarin opastuksella. 
 

Cats-musikaali 
- Bussissa voi tutustua musikaalin käsiohjelmaan, joita sain teatterilta 2 kpl. 
 
Iloista ja innostavaa teatteriretkeä meille kaikille! 
 
Marttailuterveisin 
 
Satu Iso-Ahola (puh.  040 1281 481), saarijarvenmartat@gmail.com 
Teija Riekko (puh.  050 345 4959) 
 
 
PS.  
 
Teija valmistelee pientä kilpailua osallistujille bussimatkan varrelle.   
 
Martat on rock –t-paidat:  Matkalla voi tutustua eri värisiin paitoihin ja niitä voi sovitellakin 
sopivassa paikassa, esim. ruokatauolla Patalahdessa.  Paitoja voidaan tilata hintaan 11 
€/kpl yhteistilauksena.   
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