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Torstaina 22.3. 

Lähtö Joensuusta Turkuun klo 9.30 Siltakadun matkailupysäkiltä.  

Pysähdymme Jyväskylässä Viherlandiassa Ravintola Eedenissä 
ruokailemaan noin klo 12.30 maissa. Lounaan jälkeen voi piipahtaa 
Viherlandian myymälässä. Pysähdymme matkalla Tampereen seudulla 
Suklaatehdas Dammenbergin tehtaanmyymälään. Dammenbergin 
suklaa valmistetaan käsityönä aidoista luonnon raaka-aineista. Sen tarina 
alkoi rakkaudesta suklaaseen.  

Olemme viimeistään klo 19.00 Satamassa. Baltic Princess -laiva lähtee 

Turusta klo 20.15.  

Majoittautuminen 2-hengen B- luokan hytteihin.  

Risteilyohjelmaa oman valinnan mukaan.  

Perjantai 23.3. 

Laiva saapuu Tukholman Värtan satamaan klo 6.10, poistuminen laivasta. 

Nautimme aamiaista lähellä satamaa olevassa Scandic hotel Ariadnessa.  

Menemme käymään Pohjoismaiden johtavilla puutarhamessuilla, 

jossa käy noin 55 000 - 60 000 kävijää ja jossa on noin 350-400 

näytteilleasettajaa. Messut ovat totaalinen 

puutarhaviikonloppu. Seminaareja, 

avoimia oppitunteja, inspiraatiota, uusia 

ideoita, siemeniä, kasveja, työkaluja, 

tietoja, avoimia keskusteluja, 

puutarhapersoonallisuuksia, 

puutarhakoneita, kasvihuonetta ja paljon 

muita uusia tuotteita ja näkemyksiä.  

Messuilla oloaikaa on klo 9-15, jonka aikana jokainen käy nauttimassa 

messuravintolassa matkaan sisältyvän lounaan.  

Messujen jälkeen majoitumme hotelli Scandic Kungens Kurvaan. Scandic 

Kungens Kurva on saanut todellisen kasvojenkohotuksen. Voi pulahtaa uima-

altaaseen tai rentoutua saunassa.  

Kungens Kurva on IKEAn naapurissa, lisäksi 10 min kävelymatkan (750 m) 

päässä on myös Hero Cityn ostoskeskus ja vain 20 minuutin automatkan 

päässä Tukholman keskustasta. Keskustaan pääsee esim. metrolla, jonka 

lähin asema on noin 1 km päässä hotellista tai lähistöllä olevalta 

bussipysäkiltä.   



Lauantai 24.3. 

Rauhallinen aamiainen ja mahdollisuus aamu-uintiin. 

klo 10-12 Käynti Zetas -puutarhamyymälässä  

Puutarhamyymälä Zetas on koostaan huolimatta viehättävä kohde. 
Portaittain muotoiltu alue tuo kasvit kauniisti esille. Rinteessä sijaitseva 
pikkuruinen kahvila tarjoaa miellyttävän päiväkahvipysäkin. Ruotsissa 
julkkispuutarhurinakin tunnetun Victoria Skoglundin emännöimässä 
Zetasissa on myös pieni myymälähalli, jonka tuotevalikoima on 
matkalaukkumatkaajan mukaan sopivaa: pieniä ruukkuja ja pienesineitä. 

 

Zetaksesta löytyy ajankohtaisimmat 
vinkit niin syötäviin kuin koriste- 
kasveihinkin. Ulkomyymälän 
rinnalla toimiva kaunis kauppa 
tarjoaa isoa ja pientä kotiin 
vietävää. 

Puutarhamyymälän esillepanot ovat 
hyviä vinkkipaikkoja 
kotipuutarhurille. Puutarhassa on 

malli-istutuksia, joita on helppo kopioida kotiin, (malli-istutukset ovat 
kevättalviasussaan). 

Matkamuistoksi ja kotipuutarhasi inspiraatioiden lähteeksi voit hankkia 
myymälästä Victorian kauniin puutarhakirjan, En Trädsgårdsmästares väg. 

Tutustumme Drottningholmin linnaan. Ruotsin vastine Versailles’n 
palatsille. Drottningholm sijaitsee noin 20 min ajomatkan päässä keskustasta. 
Tutustuminen vapaasti linnan puistoalueeseen. Opastus tapahtuu 
englanniksi. Ryhmässä pyritään kääntämään opastus suomeksi. 

Drottingholmin linna 
ympäristöineen on UNESCOn 
maailmanperintökohde ja nykyään 
Ruotsin kuninkaallisen perheen 
vakituinen asuinpaikka. Se sijaitsee 
upealla paikalla vehreän 
Tukholman ulkolaidalla, Mälaren-
järven rannalla. Sen puutarhat ovat 
hyvinhoidetut, ja idylliset metsät 
ympäröivät rakennuksia. 1600-luvun linna ympäristöineen on viihtyisä paikka, minne 
monet tukholmalaiset lähtevät kesäretkelle eväskori ja kirja mukanaan. 

https://kotiliesi.fi/wp-content/uploads/2017/03/puutarhamatka-tukholma-zeta-1.jpg


Palaamme takaisin Värtän Satamaan viimeistään klo 15.00. Silja Symphony 
lähtee Satmasta klo 16.45.  

Majoitumme 2 hengen B-luokan hyteissä. Illaksi on varattu meri-illallinen 
laivalla.  

Sunnuntai 25.3. 

Nautimme meriaamiaisen laivalla.  

Silja Symphony saapuu Helsingin Olumpia terminaalin klo 10.30.  

Ruokailemme kotimatkalla Heinolassa Helin ravintolassa noin klo 13 
maissa.  

Helin Ravintola sijaitsee historiallisessa rakennuksessa Heinolassa. Ravintola 
ja viihtyisä puutarha sekä terassi tarjoavat viihtyisän ruokailukokemuksen 
kaiken ikäisille. Ravintola tarjoaa loistavat puitteet niin arjen herkkuhetkiin, 
kuin juhlien kruunaamiseenkin. 

Kotimatka Joensuuhun, paluuaika tarkentuu kotimatkalla.   

Hinta martoille 425,00€  ja ei jäsenille 455,00€.  

Retken hintaan sisältyy majoitus puolihoidolla 2hh huoneessa/hytissä, 
bussimatkat sekä laivamaksut, opastus ja sisäänpääsy Drottingholmin 
linnaan, pääsylippu ja lounas puutarhamessuilla, aamiainen Scandic hotel 
Ariadnessa, paluumatkan meri-illallinen ruokajuomin sekä aamiainen Silja 
Symphonylla, torstain lounaan sekä sunnuntain ruuan paluumatkalla sekä 
matkanvetäjän palvelut.  

Matkaohjelmaa saattaa tulla pieniä muutoksia.  

Ilmoittautuminen 9.2.2018 mennessä  

www.martat.fi/pohjois-karjala tai p. 050 448 1125 

Peruutustapauksissa noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja seuraavin 

peruutusehdoin: 30 vrk ennen lähtöä kulut 0€, 28-22 vrk ennen lähtöä kulut 

10% matkan hinnasta, 21-8 vrk ennen lähtöä kulut 50% matkan hinnasta, 7-2 

vrk ennen lähtöä kulut 100% matkan hinnasta. Sairaus- ym. tapauksissa, 

retkeläinen voi hakea korvausta omasta matkavakuutuksestaan. 


