
VUONOJEN MAA - TAIDEMATKA OSLOON 24.-27.4.2023 
 
Norjan pääkaupunki Oslo tarjoaa runsaan kulttuuritarjonnan museoillaan.  
Oslon taiteeseen painottuvalla kulttuurimatkalla tutustutaan mm. Norjan kansallisen taiteen-, 
arkkitehtuurin ja muotoilun museoon eli Nasjonalgallerietiin, 28 000 teosta sisältävään Munch-
museoon ja Vigelandin patsaspuistoon.  Matkalla mukana Ikääntyvien yliopiston edustajana on 
kuvataitelija Pertti Karjalainen, joka ohjaa ryhmän mielenkiintoisten teosten äärelle. 
 
 

 
 

Matkaohjelma: 

 
1. matkapäivä maanantai 24.4.2023 

Klo 04.00 lähtö Jyväskylä Harjukatu tilausajolaituri 
Klo 05.40 – 06.25  AY0290 Finnairin lento Jyväskylä-Helsinki. Koneen vaihto Helsingissä 

Klo 07.25 - 07.55 AY0911 Finnairin suoralento Helsinki-Oslo. 

Opas vastassa ryhmää kentällä. Lähdetään kiertoajelulle, jonka aikana nähdään Oslon tärkeimmät 
nähtävyydet mm. Holmenkollen ja Oopperatalo. 

Klo 11.00 lounas 
Lounasravintola sijaitsee Ekebergin veistos ja kansallisperintö puistossa, jossa on huomattava kansainvälinen 

taidekokoelma ympäröitynä kauniilla maisemalla. Puiston on ideoinut ja rahoittanut taiteenkerääjä Christian 

Ringnes. Puisto avattiin 2013. Pieni kierros puistossa. 
Lounaan jälkeen lähdetään Vigelandin patsaspuistoon, jossa opastettu kierros. 

Ainutlaatuinen veistospuisto, sisältää yli 200 pronssista, graniitista, ja valuraudasta tehtyä veistosteosta. 
Puisto on kuvanveistäjä Gustav Vigelandin (1869-1943) elämäntyö. 

N. klo 17.00 majoittuminen Thon Spectrum hotelliin Oslon keskustassa. 
 

 

2. matkapäivä tiistai 25.4.2023 
Klo 06.30 – 10.00 buffetaamiainen hotellissa. 

Klo 10.00 lähdetään oppaan johdolla hotellista. 
Opastettu tutustuminen Norjan Kansallisen taiteen-, arkkitehtuurin- ja muotoilun museoon. 

Vuonna 1837 perustettu Norjan kansallisgalleria omaa Norjan suurimman julkisen kokoelman maalaustöitä, 

piirustuksia sekä veistosteoksia. 
Gallerian kohokohtiin lukeutuu Edvard Munchin teos Huuto. 

Lounas Kansallismuseon ravintolassa. 
Iltapäivä vapaata aikaa Oslossa. 

 
3. matkapäivä keskiviikko 26.4.2023 

Klo 06.30 – 10.00 buffetaamiainen hotellissa. 

Klo 09:30 lähtö oppaan johdolla kävellen upeaan Munch museoon. 
Museossa on maailmankuulun taidemaalarin ja -graafikon Edvard Munchin jälkeenjääneitä teoksia, jotka hän 

testamenttasi Oslon kaupungille vuonna 1940. 
Valitettavasti museossa opastaminen on kielletty, siellä on käytössä audioquide - laitteet englannin kielellä. 

Matkanjohtaja ja opas toki kertovat kohokohdat ja valmistelevat teidät museoon ja ovat museossa mukana. 

 
Siirrytään bussilla Astrup Fearnley Moderin taiteen museoon, jonka läheisyydessä nautitaan lounas.  Lounaan 



jälkeen tutustuminen Astrup Fearnley museoon, joka on yksityinen museo ja avattu 1960. Museo itsessään 

on arkkitehtuurisesti todella hieno rakennus ja sijaitsee Oslon vuonon juurella. 
Paluu hotelliin bussilla n. klo 16.00. Iltapäivä vapaa. 

 
4.matkapäivä torstai 27.4.2023 

Klo 06.30 – 10.00 buffetaamiainen hotellissa. 

Klo 09.45 huoneiden luovutus 
Klo 10.00 lähdettään oppaan johdolla lentoasemalle. 

Klo 13.10 Finnairin suora lento AY 0914 Oslo-Helsinki 
Klo 15.35 saapuminen Helsinkiin. 

Lentoasemalla bussi vastassa ryhmää ja lähdetään kohti Keski-Suomea. 

Matkalla ruokailu Vierumäen Matkakeitaassa. 
Saapuminen Jyväskylään n. klo 20.30. 

   
Linkkejä museoihin ja artikkeli, joita matkanjohtaja suositteli katsomaan. 

Munch museon muuttoartikkeli https://areena.yle.fi/1-62381976 
Munch museo täältä 

 

Astrup Fearnley täältä 
Vigelandin patsaspuisto täältä 

Norjan kansallismuseo täältä 
 

Ohjelma ja aikataulu sitoumuksetta. Aikaero Norjaan -1 h. 

 
Hinta 

1285 €/hlö  
 

Hinta edellyttää vähintään 25 lähtijää. 
 

Hintaan sisältyy: 

-Finnairin reittilento turistiluokassa Jyväskylä-Helsinki-Oslo-Helsinki 
matkustajamaksut ja lentokenttäverot, matkalaukku 23 kg ja käsimatkatavarat 8 kg 

-bussikuljetus Jyväskylä-Tikkakoski lentoasema-Helsinki -Jyväskylä 
-majoitus 3 yötä Thon Hotel Spectrumissa kahden hengen standard luokan huoneissa buffetaamiaisella 

-ohjelman mukaiset kuljetukset kohteessa ja sisäänpääsyt 

-suomea puhuva opas retkillä 
-3 x lounas, 1-ruokalaji, ruokajuomat omakustanteiset 

-noutopöytäruokailu Vierumäki Matkakeidas 
 

Lisämaksusta: 

-Yhden hengen huonelisämaksu 150 euroa. 
 

Hotellitiedot: 
Thon Hotel Spectrum *** 

Brugata 7, 0186 Oslo 
+47 23 36 27 00 

https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/oslo/thon-hotel-spectrum/ 

 
Hotelli sijaitsee hyvällä paikalla lyhyen kävelymatkan päässä Karl Johans gate -pääkatua. Aivan hotellin 

vieressä on runsaasti hyviä ravintoloita. Hotellissa aamiaisravintola ja kuntosali. 
 

Huoneissa on wc/suihku, ilmastointi, tv, vedenkeitin, silitysrauta- ja lauta, hiustenkuivain, tallelokero. 

 
Matkalla mukana Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston edustajana kuvataitelija Pertti Karjalainen p. 

0503738449. 
 

Ilmoittautumiset 15.2.2023 mennessä liisa.kovanen@pohjolanmatka.fi tai 0201 303 333 tai 0201 303 330 tai 
myynti@pohjolanmatka.fi  

 

Pyydämme huomiomaan, että paikkoja on rajoitetusti. 

https://areena.yle.fi/1-62381976
https://www.munchmuseet.no/en
https://www.afmuseet.no/en/visit-us/
https://vigeland.museum.no/vigelandsparken
https://www.nasjonalmuseet.no/en/collection/
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/oslo/thon-hotel-spectrum/
mailto:liisa.kovanen@pohjolanmatka.fi
mailto:myynti@pohjolanmatka.fi


 

Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoomme. 
 

Varauksen yhteydessä on ilmoitettava passin mukainen koko nimi sekä mahdolliset erikoisruokavaliot. 
 

Matkustusasiakirjana passi tai virallinen henkilökortti. 

 
Matkustaja on itse vastuussa matkustusdokumenteista. 

Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuneista vahingoista, mikäli matka estyy tai keskeytyy 
puutteellisten matkustusasiakirjojen, matkustusluvan tai kohdemaan vaatimien muiden dokumenttien 

epäämisen tai puuttumisen vuoksi. 

 
Suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, jossa on riittävä peruutusturva. 

 
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille. Kysy tarvittaessa lisätietoja. 

 
Turvallisesti ja vastuullisesti 

Noudatamme matkoillamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, viranomaismääräyksiä ja THL:n 

ohjeistuksia.  
 

Maksu- ja matkaehdot 
Matkasta maksetaan varausmaksuna 320 € /hlö 14 vrk sisällä varauksesta. Loppumaksu maksetaan 45 vrk 

ennen matkan alkua. 

 
Erityisperuutusehdot koskien Oslon matkaa 24.-27.4.2023 

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä 
on oikeus periä peruutusmaksuja seuraavasti: 

-jos peruuntuminen tapahtuu 45 vrk ennen matkan alkua peruutuskulu 320 euroa/hlö. 
-jos peruuntuminen tapahtuu 44-31 vrk ennen matkan alkua peruutuskulu ovat 50% matkan hinnasta. 

-jos peruuntuminen tapahtuu 30-0 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 95% matkan hinnasta. 

 
Jos matkanjärjestäjä peruu matkan, asiakkaat saavat kaikki rahansa takaisin.  

 
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen ja matkavakuutukseen löytyy Pohjolan Matkan nettisivuilta 

yleisistä matkapakettiehdoista eli https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot. 

 
Matkaliput toimitamme sähköpostilla n. 2 viikkoa ennen lähtöä. 

 
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin 

ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa 

koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä 
edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen 

paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 
mukaisista tärkeimmistä oikeuksista. 

 
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta 

oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. 

Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka.  

https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot

