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SYYSMATKA VALAMOON JA JOENSUUHUN 

 

 

Matka-aika 

29.9.2022, 1 pv, torstai 

 

Matkapaketin hinta  
123 €/hlö   

 

 

Hinta edellyttää 20 henkilön lähtijämäärän.  

 
Hintaan sisältyy 

• Bussikuljetus Jyväskylä-Joensuu-Jyväskylä Pohjolan Matkan tilausajobussilla.  

• Opastettu vierailu Valamon luostarissa Heinävedelle ja omatoiminen tutustuminen 

taidenäyttelyyn 

• Lounas luostarin ravintolassa 

• Sisäänpääsy ja opastettu vierailu Joensuun taidemuseoon 

• Vierailu Taidekeskus Ahjossa,  

• Paluumatkalla kahvi ja sämpylä 

 
 

MATKAOHJELMA 
 

 

Torstai, 29.9.22 

 

Klo 06.25 lähtö Jyväskylän kaupunginteatterin edestä 

Klo 06.30 lähtö Harjukatu tilausajolaituri 

Klo 08.30 aamukahvi ja sämpylä Varkauden ABC:llä 

Klo 09.00 matka jatkuu kohti Valamon luostaria 

Klo 10.00 opastettu kierros, jonka aikana nähdään alueen molemmat kirkot ja opas kertoo luostarin 

historiasta sekä nykypäivästä. Vieraillaan myös luostarin näyttelyissä omatoimisesti.  

Näyttelyssä on esillä Taivaallinen maisema -venäläisiä mestareita Laatokan Valamossa.  

Kirjastossa on esillä Evankeliumikirjoja Valamon luostarin kokoelmista. 

Klo 12.15 lounas noutopöydästä luostarin ravintolassa Trapesassa. 

Pieni ostosaika luostarin myymälässä. 

Klo 13.30 lähtö kohti Joensuuta. 
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Klo 14.45 opastettu tutustuminen Joensuun taidemuseon näyttelyyn ”Rosoisia muotoja ja eloisia 

pintoja – 1980–1990-lukujen suomalaista taidetta. Lisäksi tutustutaan museon pysyviin kokoelmiin. 

Pysyvissä näyttelyissä ovat esillä museon laajat suomalaisen ja kansainvälisen taiteen kokoelmat. 

Suomalaisen taiteen näyttelyissä kuljetaan 1850-luvulta kultakauden taiteen kautta modernismiin ja 

nykytaiteeseen. Kirkkotaiteen näyttelyssä on esillä Keski- ja Etelä-Euroopan katolista taidetta 

renessanssista ja uudelta ajalta. Ikonihuone esittelee suomalaisten ja venäläisten ikonimaalarien 

teoksia 1900-luvun loppupuoliskolta. Kiinalaisen taiteen näyttelyssä on veisto- ja maalaustaidetta 

useiden vuosisatojen ja Kiinan dynastioiden ajalta. Kierroksen kesto 1 h 30 min. 

 

Klo 16.30 tutustutaan viereisessä talossa sijaitsevaan Taidekeskus Ahjoon, joka on Joensuun 

taitelijaseuran galleriatila ja taidelainaamo. Vierailun kesto 30 min.  

 

Klo 17.30 nautitaan kahvi ja suolainen kahvileipä Marjalan ABC.llä ennen paluulähtöä Jyväskylään. 

Matkalla tarvittaessa pieni tauko. 

N. klo 21.15 paluu Jyväskylään. 

 

 
 

MATKAEHDOT & HYVÄ TIETÄÄ 
 

 
Sitovat ilmoittautumiset 14.9. mennessä. Huomioi paikkoja on rajoitetusti. 
liisa.kovanen@pohjolanmatka.fi  p.0201 303 333 tai myynti@pohjolanmatka.fi p. 0201 303 330 
 
Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 20 lähtijää. 
 
Maksuehdot 
Matkasta peritään koko matkan hinta heti ilmoittautumisen jälkeen sähköpostilaskulla. 
 
Matkaehdot 
Noudatamme toiminnassamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, yleisiä matkapakettiehtoja ja 
Pohjolan Matkan lisä- ja erityisehtoja sekä mahdollisia matkakohtaisia erityisehtoja. 
 
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internet-
sivuiltamme www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot. 
 
Matkavakuutus  
Suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen. 
 
Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille 
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä toimistoomme. 
 
 

Hyvää matkaa! 
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