
Matka Euroopan kulttuuripääkaupunkiin 2017  

17.5-21.5.2017 

 

 

 

Pohjola-Nordenin Turun yhdistys koordinoi matkan 17.– 21.5.2017 Turun ystävyyskaupunki Aarhusiin, joka 

on myös Euroopan kulttuuripääkaupunki 2017. Matkalla tutustumme Aarhusin lisäksi pohjoisen Jyllannin 

kiinnostaviin kohteisiin aina Skagenia ja Grenenia myöten.  

17.5. keskiviikko • Aamuvarhaisella kuljetus Turusta Helsinki-Vantaalle, jossa lähtöselvityksen jälkeen 

nautimme aamiaisen. Norwegianin lento Kööpenhaminaan klo 07.00–07.40; täällä matkanjohtajamme 

liittyy seuraamme. Lento edelleen Aalborgiin klo 10.50–11.35. Vastassa lentoaseman edessä on oma 

bussimme; ajamme Aalborgiin, johon tutustumme pintapuolisesti ja nautimme yhteisen, kevyen lounaan. – 

Iltapäivällä jatkamme Aarhusiin, majoittuminen keskustahotelliin ja omaa aikaa yhteiseen tuloillalliseen 

saakka.  

18.5. torstai • Aamiaisen jälkeen tutustumme Aarhusiin jalkaisin. Tutustumme Vanhaankaupunkiin (Den 

Gamle By), jossa kuljeskelemme rauhallisesti viehättävistä rakennuksista ja tunnelmasta nauttien. Käymme 

myös uudessa pääkirjastossa (Dokk 1) ja Havnenin multimediakeskuksessa. Aalborgin Tuomiokirkko 

(Domkirken) sisältyy myös kierrokseemme. Lounas päivän aikana.  

19.5. perjantai • Aamiainen. Sen jälkeen teemme lyhyen retken lähellä sijaitsevaan kansallispuistoon, Mols 

Bjergeen ja Ebeltoftin pikkukaupunkiin, jossa meillä on omaa aikaa. Paluu Aarhusiin. – Illalla yhteinen 



illanvietto illallisineen Det Grønlandske Husissa (kävelymatkaa n. 1 km ~ 12 min) Norden Aarhus -

yhdistyksen edustajien kanssa.  

20.5. lauantai • Aamiaisen jälkeen ohjelmassamme ovat mielenkiintoiset tutustumiskohteet Moesgaard 

Museum (Grauballeman) ja ARoS (Tai-demuseo). Liikumme bussilla. Paluu hotellille ja omaa aikaa yhteiseen 

läksiäisillalliseen saakka.  

21.5. sunnuntai • Aamiaisen jälkeen uloskirjautuminen ja lähtö bussilla Jyllannin pohjoiskärkeen 

Lønstrupiin, jossa luonto on näyttänyt voimansa. Lähellä toisiaan sijaitsevat Maarupin kirkko – tai se, mitä 

siitä tänään on jäljellä – ja Lønstrupin Rubjerg Knude – majakka, josta enää näkyy vain tornin huippu… N. 40 

m korkealta törmäältä on huikeat näkymät yli Länsimeren. Täältä ajamme bussillamme Skageniin ja 

Greneniin. – Tutustumme Skagenmålarna-nimisen taiteilijaryhmän tuotantoon Skagenin taidemuseossa, 

jossa vuosittain käy n. 150.000 vierailijaa. Nautimme yhteisen, myöhäisen lounaan päivän aikana. 

Iltapäivällä palaamme Aalborgin lentoasemalle, jolta Norwegianin lento Kööpenhaminan kautta Helsinkiin 

klo 19.15–20.00 / 21.05–23.40. Tilausajokuljetus Turkuun.  

 

Matkan hinta:  

à 1.280 €/hlö (väh. 30 osall.)  

à 1.235 €/hlö (väh. 35 osall.)  

à 1.198 €/hlö (väh. 40 osall.)  

Hinta sisältää: • tilausajokuljetukset Turusta Helsinki-Vantaalle • aamiaisen lähtöselvityksen jälkeen • 

Norwegianin lennot Helsinki–Kööpenhamina–Aalborg turistiluokassa, m/p • suomenkielisen oppaan 

/matkanjohtajan alk. Kööpenhamina • 4 yöpymistä Aarhusissa jaetuissa 2 h huoneissa aamiaisineen • 

charter-bussikulje-tukset Tanskassa • opastetut kierrokset Aalborgissa ja Aarhusissa • sisäänpääsyt 

seuraaviin kohteisiin: Den gamle By, Moesgaard, ARoS, Michael ja Anna Ancherin museo • kuljetuksen 

Greneniin • kaksi illallista, kolme lounasta.  

Hinta ei sisällä: • muita kuin edellämainittuja palveluita, sisäänpääsyjä tai aterioita • matkavakuutusta.  

Lisämaksusta: • majoittuminen 1 hengen huoneeseen, lisämaksu à 270 €.  

 

Sitovat ilmoittautumiset Eeva Grönroosille, puh. +358 (0)40 540 2483  

tai s-posti: eeva.gronroos@pp1.inet.fi. Ilmoita nimesi, osoitteesi, mahdolliset erikoisruokavaliosi sekä 

huonekaveritoiveesi. Ilmoittautumisaika päättyy 2.2. Varausmaksu à 300 € erääntyy 10.2. Loppumaksun 

eräpäivä on 6 vkoa ennen matkan alkamista.  

 

Hintoihimme ei lisätä toimisto-tai palvelumaksuja eikä laskutuslisää.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu-ja kuluttajaviraston 

ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä 

valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten 

(mm. reittilentojen varaus-ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen 

erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan varauksen yhteydessä.  
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