
RETKI KUTSUU… 	

	
	 	
Kalevan Marttojen värikäs syysretki Kotkaan!	

Ajankohta: lauantai 9.9.2017 	
Kohde: Kotka upeine nähtävyyksineen	
Matkatiivistelmä:	

- LeipomoKahvila N´avetta Sipoossa aamukahveineen	
- Merikeskus Vellamo oman oppaan johdolla	
- Ravintola Keisarinsatamassa lounas	
- Langinkosken keisarillinen kalastusmaja oppaan johdolla	
- Kotkan kiertoajelu upeine puistoineen oppaan johdolla	

Lähtö: Kiasman edestä klo 8.15	
Paluu: Kiasman eteen klo 19.15	
Ilmoittautuminen: sähköpostitse kalevanmartat@gmail.com mahd. 	
pian, kuitenkin viimeistään 25.8.2017. Ilmoittautuminen on sitova.	
Hinta: 82 € 	
Maksut: Kalevan Marttojen tilille FI52 6601 0003 9435 29 	
viimeistään 25.8.2017.	
	
TERVETULOA YHDESSÄOLOON JA MARTTAILUUN!	
	
	
TARKEMPI MATKAKUVAUS:	
	
Kiasman edestä lähtö tilausajobussilla	
	
LeipomoKahvila N´avetta Sipoossa, aamukahvi ja suolainen/makea leivonnainen	
	
Merikeskus Vellamoon tutustuminen kohteen oman oppaan johdolla. Tunnin aikana 
tutustutaan pääpiirteissään Suomen merimuseoon ja Kymenlaakson museon 
päänäyttelyihin. Lisäksi varataan hieman aikaa museokaupassa käyntiin ja omin päin 



tutustumiseen. Museon näyttelyt tällä hetkellä: ”Kasvoja Kymenlaaksosta” ja ”Lasia 
kaikille – Karhula 1889-2009”	
	
Ravintola Keisarinsatamassa ruokailu noutopöydästä, jossa tarjolla salaattipöytä, 	
2 x lämmin ruoka, leivät, ruokajuomat (vesi, kotikalja) kahvi/tee ja jälkiruoka. 
Erikoisruokavaliot on ilmoitettava etukäteen. Ravintola sijaitsee Kotkan 
Höyrypanimo Oy:n vuonna 1895 valmistuneessa rakennuksessa, mikä on suojeltu 
kohde. Rakennus on kauniilla niemellä, vain muutaman metrin rantaviivasta paikalla, 
jossa Kymijoki ja meri yhtyvät. Bussilla pääsee rakennuksen eteen. 
 
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, johon tutustutaan roolioppaan, keisarinna 
Maria Feodorovnan johdolla. Vuonna 1847 Langinkosken kalastusoikeudet 
luovutettiin Suomen suuriruhtinaskunnalle. Suuri muutos tapahtui 1888, kun koskien 
keskellä oleville saarille rakennettiin arkkitehti Magnus Schjerfbeckin piirtämä 
kalamaja Venäjän keisari Aleksanteri III:lle. Keisariperhe vietti kesiään 
Langinkoskella vuodesta 1889 aina hallitsijan kuolemaan 1894 saakka. Vuonna  
1933 keisarillinen kalastusmaja avattiin museona. 
 
Kotkan opastettu kiertoajelu, jonka aikana käydään kaupungin upeissa puistoissa: 
Sapokan vesipuisto, Katariinan meripuisto ja Yrttipuisto. Kohteet valitaan ajan, 
ryhmän kiinnostuksen ja sään mukaan. 
 
Helsinkiin, Kiasman eteen paluu. 
 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Retken 
vastuuhenkilönä on Ulla, sähköpostiosoite: ulla.eirola@gmail.com 
 
Kuten huomaatte – syksyinen retkemme on todella monipuolinen ja houkutteleva. 
Tuskin malttaa odottaa (kirjoittajan kommentti). 
 
Aurinkoisin terveisin 
 
Kalevan Martat  
hallitus 
 
 

	


