KEVÄINEN RETKI
KULTTUURIN
YSTÄVIEN TAIDEKAUPUNKIIN
MÄNTTÄÄN
lauantaina 11.5.19
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Järvi-Suomen sydämessä koemme
ainutlaatuisia elämyksiä taiteen
Mäntän vierailun aloitamme kaupunkikierroksella paikallisen
ja kulttuurin parissa. Saammehistoria,
tutustua
keskellä kaunista
Suomea ja kaunii
arkkitehtuurillaan
vaikuttavat rakennukset
sijaitsevaan Serlachiuksen historialliseen
kotikaupunkiin
Mänttään.
Mäntän komeaa kivikirkkoa
ja sen harvinaista
taidekokoelm

Lähtö: Rauman linja-autoasemaKierroksen
klo 7.00,jälkeen
Porinoppaamme
matkakeskus
klomeidän
7.40 draamaa ja
johdattaa

entiseen pääkonttoriin, sen upeaan arkkitehtuuriin ja näytte
Serlachiuksen valtakunnassa ja lopuksi tutustumme museo
joka kertoo
kauppaneuvoksen
Lähdemme Raumalta Porin ja Parkanon“Paperiperkele”,
kautta kohti Mänttää.
Matkalla
kahvitauko. värikkäästä

MATKAOHJELMA

Mäntän vierailun aloitamme kaupunkikierroksella
oppaan
johdolla. Mäntän
Nautimme paikallisen
monipuolisen
buffet-lounaan
historiallisella Mänt
taajamassa kohtaavat teollinen historia, arkkitehtuurillaan vaikuttavat rakennukset ja kauniit
rakennettiin G.A.Serlachiuksen juhla- ja kokoustiloiksi. Loun
järvimaisemat. Kierroksen päätteeksi käymme ihailemassa Mäntän komeaa kivikirkkoa ja sen
suosittuun ostoskeskukseen, joka tunnetaan monipuolisen
harvinaista taidekokoelmaa.
Vapaata ostosaikaa on noin 1 ½ tuntia.
Kierroksen jälkeen oppaamme johdattaa meidän draamaa ja tarinoita täynnä olevaan
Gustav-museoon. Tutustumme entiseen
pääkonttoriin,
upeaan arkkitehtuuriin
ja näytteRetken
viimeinensen
vierailukohde
on Göstan kuuluisa
taidemu
lyihin. Kuulemme paperiyhtiön historiasta ja elämästä Serlachiuksen valtakunnassa ja lopuksi
uudessa paviljongissa. Näemme Suomen kultakauden taite
tutustumme museon puhuttavaan, vahvasti dramatisointuun päänäyttelyyn “Paperiperkele”,
Helena Schjerfbekin ja Hugo Simbergin kuuluisia teoksia. K
joka kertoo kauppaneuvoksen värikkäästä elämästä ja liiketoiminnasta.
näyttelyihin (huom! mukana näyttelyissä mm. rakastettu Al
Nautimme monipuolisen buffet-lounaanmuseokauppaan.
historiallisella Mäntän Klubilla. Vuonna 1926 valmistunut Mäntän Klubi rakennettiin G.A.Serlachiuksen juhla- ja kokoustiloiksi. Lounaan jälkeen
lähdemme Keurusselän rannalle Myllyrannan
suosittuun
ostoskeskukseen,
jokakautta
tunnetaan
Kotimatkan
teemme
Parkanon ja Porin
Raumalle, jo
monipuolisena laadukkaiden tuotteiden ostospaikkana. Vapaata ostosaikaa on noin 1 1⁄2 tuntia.
Hinta
sisältää
Retken viimeinen vierailukohde on Göstan
kuuluisa
taidemuseo. Tutustumme taidemuseon
- Bussimatkat
kohokohtiin kartanossa ja uudessa paviljongissa.
Näemme Suomen kultakauden taiteen helmiä,
- Opastettu
kiertoajo Mäntässä
kuten Albert Edelfeltin, Akseli Gallen-Kallelan,
Helena Schjerfbekin
ja Hugo Simbergin kuuluisia
teoksia. Kierroksen jälkeen voimme vielä tutustua
vaikuttaviin näyttelyihin
(huom! museoihin
mukana
- Sisäänpääsymaksu
Serlachiuksen
näyttelyissä mm. rakastettu Albert Edelfeltin -Porilaisten
marssi),
puistoon ja museokauppaan.
Opastukset
museoissa
- Lounas
Mäntän
Klubilla
Kotimatkan teemme Parkanon ja Porin kautta
Raumalle,
jossa
olemme noin klo 20.30.

Retken
hintaMäntässä
75 euroa/hlö.
Hinta sisältää: - Bussimatkat - Opastettu
kiertoajo
- Sisäänpääsymaksu
ilmoittautumiset:
Serlachiuksen museoihin - OpastuksetSitovat
museoissa
- Lounas Mäntän Klubilla
Retken hinta 75 euroa/hlö. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 6.5. mennessä
p. 044 5599 591 ja 044 5599 602. Maksut Op-tilille: FI31 57 00 8120 3041 70.

