
 

JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO 

 
MERELLINEN KOTKA JA MALMGÅRDIN KARTANOLINNA 
 

 
Kuva Malmgårdin kartanon               Kuva Jussi Tiainen 

 
Kotkassa Merikeskus Vellamo tarjoaa elämyksiä ja merenkulun historiaa vierailijoilleen. Aallon muotoon 
rakennettu moderni rakennus on itsessään jo nähtävyys ja se onkin yksi Kotkan ainutlaatuisista helmistä. 

Kotka on tunnettu useista maailmalla palkituista puistoistaan ja tällä matkalla vieraillaan opastetulla 

kierroksella Sapokan vesipuistossa, jonka suunnittelun keskeiset elementit ovat olleet runsaan ja 
monipuolisen kasvillisuuden lisäksi vesi, kivi ja valaistus. 

Entisen Pernajan kunnan alueella Loviisassa sijaitseva Malmgårdin kartanolinna on vaikuttava vierailukohde, 
se on saanut tyylivaikutteensa pohjoisranskalaisesta ja hollantilaisesta uusrenessanssista. Kartanolinnan ja 

sen historian esittelee itse isäntä kreivi Henrik Creutz. Lopuksi maistellaan kartanon panimon oluita, joista 

jokainen on hellän ja huolellisen käsityön tulos sekä ostosmahdollisuus kartanon puodissa. 
 

 
Matkaohjelma: Torstai 21.9.23 

Klo 07.00 lähtö Jyväskylästä Harjukadun tilausajolaiturista 

Klo 08.30 kahvi ja sämpylä Heinolan ABC:llä 
Klo 09.00 jatketaan matkaa kohti Kotkaa 

Klo 10.30 – 11.30 opastettu kierros Merikeskus Vellamossa. Lopuksi hieman omaa aikaa museossa. 
Klo 12.00 lounas Vellamon Laakonki ravintolassa. 

Klo 13.00 siirtyminen palkittuun Sapokan vesipuistoon, jossa opastettu kierros. 
Klo 14.15 lähdetään kohti Malmgårdin kartanolinnaa 

Klo 15.30 saapuminen Malmgårdiin, jossa kierros kartanolinnassa kreivin opastamana sekä olutmaistiaiset 

panimossa ja ostosaikaa kartanon puodissa. 
Klo 18.00 paluumatka Jyväskylään alkaa. 

Klo 19.00 kahvi ja suolainen kahvileipä Vierumäen Matkakeitaassa. 
Klo 21.15 saapuminen Jyväskylään. 

 

Matkan hinta 125 euroa/hlö 
 

Hinta ja matkan toteutuminen edellyttää 40 lähtijää. 
 

Hintaan sisältyy: 

• Bussikuljetus Pohjolan matkan bussilla ohjelman mukaan 

• Kahvi ja sämpylä Heinolassa 

• Sisäänpääsy ja opastettu kierros Merikeskus Vellamo 

• Kotiruokalounas Vellamon Laakonki ravintolassa 

• Opastettu kierros Sapokan vesipuistossa (2 opasta, 1 opas max 25 henkilöä) 

• Sisäänpääsy ja opastettu kierros Malmgårdin kartanolinnassa sekä olutmaistiaiset kartanon 

panimossa (3 maistiaista) 

• Kahvi ja suolainen kahvileipä Vierumäen Matkakeitaassa 

 



 

Aikataulu sitoumuksetta. Pyydämme huomioimaan, että paikkoja on rajoitetusti.  
 

Ilmoittautumiset sekä matkan maksaminen 10.8.23 mennessä Ikääntyvien yliopiston 
verkkosivuilla. 

 

Lisätiedot Marja Lehtinen, 050-3390132 tai lehtinen.male@gmail.com 
 

Pyydämme huomioimaan, että paikkoja on rajoitetusti. 
 

Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoon. 

 
Koska kyseessä on matkapaketti, peruutuksen sattuessa, peruutuskulut määräytyvät peruutushetkellä 

olevien todellisten peruutuskulujen mukaan.  
 

Suosittelemme matkavakuutusta, jossa on riittävä peruutusturva.  
 

Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internet-

sivuiltamme www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot. 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. 
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