KU:s resa till Östra Finland 1-3.9.2021
En resa genom de vackraste delarna av vårt land.
Vi börjar i det ortodoxa munkklostret Valamo, i Heinävesi med en historia från
det ryska Valamo. Vi ser en del av vårt lands vackraste omgivningar med
insjösystem och åsar, vackra herrgårdar och omväxlande natur med Imatra, invid
ryska gränsen, och Villmanstrand.
Onsdag 1.9) Hemtrakten – Heinävesi - Nyslott
Uppsamling av resenärer och vi kör med paus mot Heinävesi och fram till Valamo kloster.
Vi har lunch vid restaurang Trapesa och gör en rundtur på området med lokal guide, som
berättar om livet i klostret och dess historia. Möjlighet att handla i klosterbutiken.
Vi gör även ett besök vid nunneklostret Lintula som finns här bredvid.
Glada och nöjda fortsätter vi den vackra strandvägen till
Nyslott där vi gör en guidad tur i den natursköna staden, grundad av
Per Brahe. Guiden tar oss ner till stranden vid den mäktiga Olofsborg och
berättar om dess historia (inget besök inne i borgen). Vi fortsätter sedan
till vårt hotell, Savonlinnan Seurahuone, där vi checkar in i 2-personers
rum. Gemensam middag vid hotellet och kanske efter middagen en stilla
promenad längs med gångbron från torget till kyrkan.
Torsdag 2.9) Nyslott - Villmanstrand
Frukost och utcheckning. Dagen börjar med en körning till Kerimäki
kyrka,
som är Finlands största träkyrka, en mäktig kyrka som kan rymma 5000
pers.
Vi får höra om när kyrkan planerades och byggdes och verksamheten i dag.
Efter kyrkobesöket fortsätter vi färden och kommer fram till Luosto. Luosto
är ett intressant skogsmuseum som vi besöker, här berättas om skogsbruket från den gamla
tiden till modern nutid. Här finns en restaurang där vi kan köpa kaffe om vi så vill.
Bussresan fortsätter och vi kör längs med den vackra Punkaharjuåsen. Här
finns även Runebergskullen, till minne av vår nationalskald Runeberg som här fann
inspiration till sina dikter.
Vi fortsätter genom Imatra och kommer till Villmanstrand, en vacker stad invid Saimen.
Fästningen i Villmanstrand, som började byggas på 1700-talet, är en av de främsta
sevärdheterna i dag. Incheckning på hotell Scandic Patria i 2-personers rum. Gemensam
middag vid hotellet. Samling på kvällen.
Fredag 3.9) Villmanstrand - hemtrakten
Frukost och utcheckning på förmiddagen. Vi börjar dagen med en kort guidad tur i den
vackra staden, och har tid att bekanta oss med de speciella sandslotten som är ett omtyckt
besöksmål i staden sommartid.

Förbundet Kyrkans Ungdom
Seminarieg. 19
66900 Nykarleby

Kansliet: Må-to kl 9-15.30
Tel. 045-2348073
Epost: kansliet@kyrkansungdom.fi

Vi lämnar Villmanstrand och startar färden med sikte hemåt men först
besöker vi St.Michel och där kommer vi till Kenkävero, en av Finlands fd. största prästgård, idag en mycket stilfull matrestaurang. Här
äter vi dagens lunch och därefter har vi tid att vandra i deras köksträdgård samt även
inhandla hantverk eller hemslöjd i någon av deras butiker. Därefter fortsätter vi via
Jyväskylä där vi gör ett kort stopp före vi fortsätter till våra hemtrakter. Hemma till kvällen.

Resedatum: 1-3.9.2021, onsdag-fredag, 3 dagar
Pris: 370€/pers. Enkelrumstillägg: 73€
I resan ingår:
 Bussresa enligt programmet
 2 nätter på hotell i 2-pers. rum, inkl. frukost
 2 x middag
 2 x lunch
 Guidningar (Nyslott, Valamo, Villmanstrand)
 Inträde (skogsmuseum Luosto)
I priset ingår inte:
 Reseförsäkring
 Enkelrumstillägg
 Måltidsdrycker

Arrangör:
Förbundet Kyrkans Ungdom r.f.
045 234 8073
kansliet@kyrkansungdom.fi
www.kyrkansungdom.fi
Teknisk arrangör: Resebyrå Ingves &
Svanbäck
www.ingsva.fi
info@ingsva.fi
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